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Изменение 360
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a)  „услуги на информационното 
общество“ означава услугите, 
посочени в член 2, буква а) от 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 361
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) „компетентен орган“ означава 
определен или създаден от държавата 
членка независим съдебен орган.

Or. en

Изменение 362
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) „компетентен орган“ означава 
независим и безпристрастен публичен 
орган съгласно националното 
законодателство.
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Or. en

Изменение 363
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) „компетентен орган“ означава 
определен национален съдебен орган в 
държавата членка.

Or. en

Изменение 364
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за полагане на грижа Общи принципи

Or. en

Изменение 365
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
предприемат целесъобразни, разумни и 
пропорционални действия в 
съответствие с настоящия регламент 
срещу разпространението на 
терористично съдържание и за защита 
на ползвателите от терористично 

1. Доставчиците на хостинг услуги, 
които са били обект на значителен 
брой неоспорени заповеди за 
премахване, предприемат 
целесъобразни, разумни и 
пропорционални действия в 
съответствие с настоящия регламент 
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съдържание. При това те действат по 
старателен, пропорционален и 
недискриминационен начин, като 
зачитат надлежно основните права на 
ползвателите и вземат предвид 
фундаменталното значение на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация в едно отворено и 
демократично общество.

срещу разпространението на 
терористично съдържание и за защита 
на ползвателите от терористично 
съдържание. При това те действат по 
старателен, пропорционален и 
недискриминационен начин, като при 
всички случаи зачитат надлежно 
основните права на ползвателите и 
вземат предвид фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество. Тези задължения за 
полагане на грижа не водят до общо 
задължение за контрол на 
съдържанието, което доставчиците 
на хостинг услуги предоставят на 
обществеността.

Or. en

Изменение 366
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчиците на хостинг услуги, 
които получават голям брой 
неоспорвани заповеди за премахване, 
предприемат целесъобразни, разумни и 
пропорционални действия в 
съответствие с настоящия регламент 
срещу злоупотребата с техните 
услуги за целите на разпространението 
на незаконно терористично съдържание 
от доставчици на съдържание и за 
защита на ползвателите от незаконно 
терористично съдържание. При това те 
действат по старателен, пропорционален 
и недискриминационен начин, като 
зачитат надлежно основните права на 
ползвателите и вземат предвид 
фундаменталното значение на свободата 
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на изразяване на мнение и свободата на 
информация, както и свободата на 
получаване и разпространение на 
информация и идеи в едно отворено и 
демократично общество.

Or. en

Изменение 367
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 368
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 369
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчиците на хостинг услуги, 
които са получили значителен брой 
неоспорени заповеди за премахване 
съгласно член 4, предприемат 
целесъобразни, разумни и 
пропорционални действия в 
съответствие с настоящия регламент за 
справяне с публичното 
разпространение на терористично 
съдържание и за защита на ползвателите 
от незаконно терористично съдържание. 
При това те зачитат основните права и 
свободи на получателите на техните 
услуги, залегнали в Хартата на 
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свободата на информация в едно 
отворено и демократично общество.

основните права на ЕС.

Or. en

Изменение 370
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Доставчиците на хостинг 
услуги гарантират, че задълженията 
за полагане на грижа не 
представляват общо задължение за 
контрол на информацията, която 
предават или съхраняват, нито общо 
задължение за активно търсене на 
факти или обстоятелства, сочещи 
незаконни дейности.

Or. en

Изменение 371
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Доставчиците на хостинг 
услуги гарантират, че задълженията 
за полагане на грижа не 
представляват общо задължение за 
контрол на информацията, която 
предават или съхраняват, нито общо 
задължение за активно търсене на 
факти или обстоятелства, сочещи 
незаконни дейности.

Or. en
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Изменение 372
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 373
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 374
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

включват в своите условия за ползване 
разпоредби, които информират 
техните ползватели относно 
правилата, свързани с 
терористичното съдържание съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 375
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
включват в своите условия за ползване 
забрана на разпространението на 
незаконно терористично съдържание.

Or. en

Изменение 376
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
включват в своите условия за ползване 
забрана на разпространението на 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 377
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Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато доставчиците на 
хостинг услуги получат информация 
или разберат за терористично 
съдържание, предоставяно чрез 
техните услуги, те информират 
компетентните органи за това 
съдържание и го премахват без 
ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 378
Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато доставчиците на 
хостинг услуги получат информация 
или разберат за незаконно 
терористично съдържание, 
предоставяно чрез техните услуги, те 
информират компетентните органи 
за това съдържание и го премахват 
без ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 379
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

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

1. Компетентният орган разполага с 
правомощието да постанови решение, с 
което да изиска от доставчика на 
хостинг услуги да премахне 
терористично съдържание или да 
блокира достъпа до него. Когато 
компетентният орган е несъдебен 
орган или когато заповедта за 
премахване не се основава на решение 
на съдебен орган, заповедта за 
премахване, адресирана до доставчика 
на услугите, се изпраща едновременно 
на определен в съответствие с 
националното законодателство 
независим съдебен орган за контрол. 
Съдебният орган уведомява 
компетентния орган и доставчика на 
хостинг услуги за своето решение в 
срок от двадесет и четири часа от 
получаването на заповедта за 
премахване.

Or. en

Изменение 380
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С изключение на случаите, 
когато доставчикът на хостинг 
услуги вече е получил предходна 
заповед за премахване, компетентният 
орган трябва да се свърже с него преди 
да издаде заповедта за премахване, 
като изиска от доставчика на хостинг 
услуги да премахне терористично 
съдържание или да блокира достъпа до 
него.

Or. en
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Изменение 381
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентният орган разполага с 
правомощието да постанови заповед за 
премахване, с която да изиска от 
доставчика на хостинг услуги да 
премахне терористично съдържание или 
да блокира достъпа до него. Това 
правомощие се контролира от 
компетентен съдебен орган, 
определен в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 382
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентният орган разполага с 
правомощието да постанови заповед за 
премахване, с която да изиска от 
доставчика на хостинг услуги да 
премахне незаконно терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 383
Андрейс Мамикинс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 384
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 385
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентният орган разполага с 
правомощието да постанови заповед за 
премахване, с която да изиска от 
доставчика на хостинг услуги да 
премахне терористично съдържание.
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Or. en

Изменение 386
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентният орган разполага с 
правомощието да постанови заповед, с 
която да изиска от доставчика на 
хостинг услуги да блокира достъпа до 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 387
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Компетентният орган 
информира приоритетно за 
издаването на заповедта за 
премахване компетентните органи 
на други държави членки, които може 
да имат отношение и/или интерес 
към съдържанието ѝ.

Or. en

Изменение 388
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато материалът е 
публикуван под редакционната 
отговорност на доставчик на 
съдържание, заповедта за премахване 
може да влезе в сила само въз основа 
на съдебна заповед.

Or. en

Изменение 389
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него в срок от 
един час след получаването на 
заповедта за премахване. При 
изключителни обстоятелства, 
когато компетентният орган 
предвиди в заповедта за премахване, 
че конкретното съдържание 
представлява непосредствена заплаха, 
доставчиците на хостинг услуги го 
премахват или блокират достъпа до 
него в по-кратък срок от двадесет и 
четири часа от получаването на 
заповедта за премахване. 
Компетентният орган определя 
конкретния срок в заповедта за 
премахване, като този срок не може 
да бъде по-кратък от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване, като се взема предвид 
времето на адресата – доставчик на 
хостинг услуги. Когато съдебният 
орган, който осъществява контрол 
съгласно параграф 1, постанови 
решение, с което не потвърждава 
законността на заповедта за 
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премахване, компетентният орган 
гарантира незабавното 
възстановяване на съдържанието, 
при условие че то вече е било 
премахнато или достъпът до него е 
бил блокиран.

Or. en

Изменение 390
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него 
експедитивно и възможно най-бързо 
след получаването на заповедта за 
премахване, като вземат предвид 
мащаба и ресурсите на доставчика на 
хостинг услуги.

Or. en

Изменение 391
Михал Бони

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При получаване на заповедта за 
премахване доставчиците на хостинг 
услуги премахват терористичното 
съдържание или блокират достъпа до 
него експедитивно след получаването 
на заповедта за премахване.

Or. en
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Изменение 392
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 393
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
без ненужно забавяне.

Or. en

Обосновка

Срокът от един час е нереалистичен от оперативна гледна точка, както и 
потенциално опасен с оглед на защитата на основните права. Изразът „без ненужно 
забавяне“ се основава на съществуващи подобни инструменти на ЕС, напр. Директива 
2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси.

Изменение 394
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват незаконно терористично 
съдържание без ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 395
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него без 
ненужно забавяне след получаването 
на заповедта за премахване.

Or. en

Обосновка

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Изменение 396
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доставчиците на хостинг услуги 
блокират достъпа до терористично 
съдържание без ненужно забавяне 
след получаването на заповедта за 
премахване.

Or. en

Изменение 397
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) данни за компетентния орган, 
издаващ заповедта за премахване, и 
удостоверение на автентичността на 
заповедта за премахване от 
компетентния орган;

a) данни чрез цифров подпис за 
компетентния орган, издаващ заповедта 
за премахване, и удостоверение на 
автентичността на заповедта за 
премахване от компетентния орган;

Or. en

Изменение 398
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) данни за компетентния орган, 
издаващ заповедта за премахване, и 
удостоверение на автентичността на 
заповедта за премахване от 
компетентния орган;

a) данни чрез цифров подпис за 
компетентния орган, издаващ заповедта 
за премахване, и удостоверение на 
автентичността на заповедта за 
премахване от компетентния орган;

Or. en
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Изменение 399
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, най-
малкото чрез позоваване на 
категориите терористично съдържание, 
изброени в член 2, параграф 5;

б) подробно описание на 
причините, поради които съдържанието 
се счита за терористично съдържание, 
чрез позоваване на категориите 
терористично съдържание, изброени в 
член 2, параграф 5, и обосноваване на 
елементите за неправомерност и 
преднамереност и съответното 
национално законодателство;

Or. en

Изменение 400
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, най-
малкото чрез позоваване на 
категориите терористично 
съдържание, изброени в член 2, 
параграф 5;

б) подробно описание на 
причините, поради които съдържанието 
се счита за терористично съдържание;

Or. en

Изменение 401
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, най-
малкото чрез позоваване на 
категориите терористично съдържание, 
изброени в член 2, параграф 5;

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
незаконно терористично съдържание и 
конкретно позоваване на категориите 
терористично съдържание, изброени в 
член 2, параграф 5;

Or. en

Изменение 402
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, най-малкото 
чрез позоваване на категориите 
терористично съдържание, изброени в 
член 2, параграф 5;

б) подробно описание на 
причините, поради които съдържанието 
се счита за терористично съдържание, 
най-малкото чрез позоваване на 
категориите терористично съдържание, 
изброени в член 2, параграф 5;

Or. en

Изменение 403
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, най-малкото 
чрез позоваване на категориите 
терористично съдържание, изброени в 
член 2, параграф 5;

б) описание на причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, най-малкото 
чрез позоваване на категориите 
незаконно терористично съдържание, 
изброени в член 2, параграф 5;
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Or. en

Изменение 404
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) унифициран локатор на ресурси 
(URL) и, когато е необходимо, 
допълнителна информация, която 
позволява да се идентифицира 
въпросното съдържание;

в) точен унифициран локатор на 
ресурси (URL) и, когато е необходимо, 
допълнителна информация, която 
позволява да се идентифицира 
въпросното съдържание;

Or. en

Изменение 405
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) унифициран локатор на ресурси 
(URL) и, когато е необходимо, 
допълнителна информация, която 
позволява да се идентифицира 
въпросното съдържание;

в) точния унифициран локатор на 
ресурси (URL) и допълнителна 
информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното съдържание;

Or. en

Изменение 406
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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да) квалифициран електронен 
подпис на издаващия орган съгласно 
Регламент (ЕС) № 910/20141a;
_________________
1a 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 407
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно средствата 
за правна защита, които са на 
разположение на доставчика на хостинг 
услуги и доставчика на съдържание;

е) информация относно средствата 
за правна защита с условия и крайни 
срокове, които са на разположение на 
доставчика на хостинг услуги и 
доставчика на съдържание; 
включително възможностите за 
правна защита пред компетентния 
орган, както и сезиране на съда;

Or. en

Изменение 408
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение
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е) информация относно средствата 
за правна защита, които са на 
разположение на доставчика на хостинг 
услуги и доставчика на съдържание;

е) информация относно средствата 
за правна защита, които са на 
разположение на доставчика на хостинг 
услуги и доставчика на съдържание; 
включително правна защита пред 
компетентния орган, както и 
сезиране на съд;

Or. en

Изменение 409
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, решението 
да не се оповестява информацията 
относно премахването на терористично 
съдържание или блокирането на достъпа 
до него, както е посочено в член 11.

ж) когато е необходимо и 
подходящо, решението да не се 
оповестява информацията относно 
премахването на незаконно 
терористично съдържание или 
блокирането на достъпа до него, както е 
посочено в член 11.

Or. en

Изменение 410
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, решението 
да не се оповестява информацията 
относно премахването на терористично 
съдържание или блокирането на достъпа 
до него, както е посочено в член 11.

ж) когато е необходимо и 
пропорционално, решението да не се 
оповестява информацията относно 
премахването на терористично 
съдържание или блокирането на достъпа 
до него, както е посочено в член 11;

Or. en
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Изменение 411
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, решението 
да не се оповестява информацията 
относно премахването на терористично 
съдържание или блокирането на 
достъпа до него, както е посочено в 
член 11.

ж) когато е необходимо и 
пропорционално, решението да не се 
оповестява информацията относно 
премахването на незаконно 
терористично съдържание, както е 
посочено в член 11.

Or. en

Изменение 412
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, решението 
да не се оповестява информацията 
относно премахването на 
терористично съдържание или 
блокирането на достъпа до него, както е 
посочено в член 11.

ж) когато е приложимо, решението 
да не се оповестява информацията 
относно блокирането на достъпа до 
терористично съдържание, както е 
посочено в член 11.

Or. en

Изменение 413
Михал Бони

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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жа) сроковете, до които 
доставчикът на хостинг услуги и 
доставчикът на съдържание могат да 
обжалват заповедта.

Or. en

Изменение 414
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) срокове за обжалване от 
доставчика на хостинг услуги и 
доставчика на съдържание.

Or. en

Изменение 415
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, без да се засяга 
задължението на доставчика на 
хостинг услуги да изпълни заповедта 
за премахване в рамките на срока, 
посочен в параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на параграф 3, буква б).
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Изменение 416
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, без да се засяга 
задължението на доставчика на 
хостинг услуги да изпълни заповедта 
за премахване в рамките на срока, 
посочен в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 417
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, без да се засяга 
задължението на доставчика на хостинг 
услуги да изпълни заповедта за 
премахване в рамките на срока, посочен 
в параграф 2.

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя копие от заповедта за 
премахване, включително подробно 
описание на причините, и всякаква 
информация относно наличните 
правни средства за обжалване на 
заповедта за премахване пред съд, без 
да се засяга задължението на доставчика 
на хостинг услуги да изпълни заповедта 
за премахване в рамките на срока, 
посочен в параграф 2.

Or. en
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Изменение 418
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, без да се засяга 
задължението на доставчика на хостинг 
услуги да изпълни заповедта за 
премахване в рамките на срока, посочен 
в параграф 2.

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя копие от заповедта за 
премахване, включително подробно 
описание на причините, и всякаква 
информация относно наличните 
правни средства за обжалване на 
заповедта за премахване пред съд, без 
да се засяга задължението на доставчика 
на хостинг услуги да изпълни заповедта 
за премахване в рамките на срока, 
посочен в параграф 2.

Or. en

Изменение 419
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, без да се засяга 
задължението на доставчика на хостинг 
услуги да изпълни заповедта за 
премахване в рамките на срока, посочен 
в параграф 2.

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, включително причините, 
поради които съдържанието трябва 
да бъде премахнато в срока, посочен в 
параграф 2, като това не засяга 
задължението на доставчика на хостинг 
услуги да изпълни заповедта за 
премахване в рамките на срока, посочен 
в параграф 2.
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Or. en

Изменение 420
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на доставчика на 
хостинг услуги или на доставчика на 
съдържание компетентният орган 
представя подробно описание на 
причините, без да се засяга 
задължението на доставчика на хостинг 
услуги да изпълни заповедта за 
премахване в рамките на срока, посочен 
в параграф 2.

4. Компетентният орган представя 
подробно описание на причините, 
включително обосновка на 
необходимостта от незабавно 
премахване, без да се засяга 
задължението на доставчика на хостинг 
услуги да изпълни заповедта за 
премахване в рамките на срока, посочен 
в параграф 2.

Or. en

Изменение 421
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато компетентният орган 
е несъдебен орган или когато 
заповедта за премахване не се 
основава на решение на съдебен орган, 
заповедта за премахване, адресирана 
до доставчика на услугите, се 
изпраща едновременно на определен в 
съответствие с националното 
законодателство независим съдебен 
орган. Съдебният орган уведомява 
компетентния орган и доставчика на 
хостинг услуги за своето решение в 
срок от двадесет и четири часа от 
получаването на заповедта за 
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премахване.

Or. en

Изменение 422
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По искане на доставчика на 
хостинг услуги компетентният орган 
предоставя подробна информация 
относно възможните правни 
средства за оспорване на заповедта за 
премахване в съответствие с 
националното съдебно производство. 
Искането не отменя задължението 
на доставчика на хостинг услуги да 
изпълни заповедта за премахване при 
условията, посочени в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 423
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи отправят 
заповедите за премахване към 
основното място на стопанска дейност 
на доставчика на хостинг услуги или 
към законния представител, определен 
от доставчика на хостинг услуги 
съгласно член 16, и ги препращат на 
звеното за контакт, посочено в член 14, 

5. Компетентните органи отправят 
заповедите за премахване към 
основното място на стопанска дейност 
на доставчика на хостинг услуги или 
към законния представител, определен 
от доставчика на хостинг услуги 
съгласно член 16, и ги препращат на 
звеното за контакт, посочено в член 14, 
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параграф 1. Тези заповеди се изпращат с 
електронни средства, които дават 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват 
установяване на автентичността на 
изпращача, включително точността на 
датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта.

параграф 1. Тези заповеди се изпращат с 
електронни средства, които дават 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват 
установяване на автентичността на 
изпращача, включително точността на 
датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта съгласно 
параграф 3, буква да).

Or. en

Изменение 424
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи 
отправят заповедите за премахване 
към основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или към законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и ги 
препращат на звеното за контакт, 
посочено в член 14, параграф 1. Тези 
заповеди се изпращат с електронни 
средства, които дават възможност за 
писмено документиране при условия, 
които позволяват установяване на 
автентичността на изпращача, 
включително точността на датата и часа 
на изпращане и получаване на 
заповедта.

5. Компетентният орган 
отправя заповедите за премахване към 
основното място на стопанска дейност 
на доставчика на хостинг услуги или 
към законния представител, определен 
от доставчика на хостинг услуги 
съгласно член 16, и ги препращат на 
звеното за контакт, посочено в член 14, 
параграф 1. Тези заповеди се изпращат с 
електронни средства, които дават 
възможност за писмено документиране 
при условия, които позволяват 
установяване на автентичността на 
изпращача, включително точността на 
датата и часа на изпращане и 
получаване на заповедта.

Or. en

Изменение 425
Мария Грапини

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
потвърждават получаването и без 
ненужно забавяне информират 
компетентния орган за премахването на 
терористичното съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, като 
посочват по-специално часа и датата на 
предприетото действие, използвайки 
образеца от приложение II.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
незабавно потвърждават получаването и 
без ненужно забавяне информират 
компетентния орган за премахването на 
терористичното съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, като 
посочват по-специално часа и датата на 
предприетото действие, използвайки 
образеца от приложение II.

Or. ro

Изменение 426
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
потвърждават получаването и без 
ненужно забавяне информират 
компетентния орган за премахването 
на терористичното съдържание или 
за блокирането на достъпа до него, като 
посочват по-специално часа и датата на 
предприетото действие, използвайки 
образеца от приложение II.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
без ненужно забавяне информират 
компетентния орган за блокирането на 
достъпа до терористичното 
съдържание, като посочват часа и 
датата на предприетото действие, 
използвайки образеца от приложение II.

Or. en

Изменение 427
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
потвърждават получаването и без 

6. Доставчиците на хостинг услуги 
потвърждават получаването и без 
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ненужно забавяне информират 
компетентния орган за премахването на 
терористичното съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, като 
посочват по-специално часа и датата на 
предприетото действие, използвайки 
образеца от приложение II.

ненужно забавяне информират 
компетентния орган за премахването на 
незаконното терористично 
съдържание, като посочват по-
специално часа и датата на 
предприетото действие, използвайки 
образеца от приложение II.

Or. en

Изменение 428
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Ако доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни заповедта за 
премахване поради непреодолима сила 
или фактическа невъзможност, която не 
се дължи на доставчика на хостинг 
услуги, той информира без ненужно 
забавяне компетентния орган за това, 
като обяснява причините, използвайки 
образеца от приложение III. Параграф 2 
се прилага веднага щом посочените 
причини престанат да съществуват, с 
изключение на случая, когато 
доставчикът на хостинг услуги не 
може да изпълни заповедта за 
премахване поради това, че би имала 
непропорционално въздействие върху 
правата на ползвателите, като 
например защитата на личния 
живот, защитата на данните, 
тайната на кореспонденцията, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация в едно 
отворено и демократично общество.

Or. en
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Изменение 429
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 430
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 431
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 432
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Няма причина, поради която е необходимо тук да има специални правила относно 
удължаване на срока; може просто да се издаде нова заповед.

Изменение 433
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Ако доставчикът на хостинг 
услуги откаже да изпълни заповедта за 
премахване, тъй като в нея се съдържат 
явни грешки, не се установява в 
достатъчна степен незаконният 
характер на съдържанието или не се 
съдържа достатъчно информация за 
изпълнение на заповедта, доставчикът 
на хостинг услуги уведомява без 
ненужно забавяне компетентния орган 
за това, като изисква пояснения, 
използвайки образеца от 
приложение III. Крайният срок, посочен 
в параграф 2, се прилага веднага щом 
посочените пояснения бъдат 
предоставени.

Or. en

Изменение 434
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

услуги откаже да изпълни заповедта за 
премахване, тъй като в нея се съдържат 
явни грешки, не се установява в 
достатъчна степен незаконният 
характер на съдържанието или не се 
съдържа достатъчно информация за 
изпълнение на заповедта, доставчикът 
на хостинг услуги уведомява без 
ненужно забавяне компетентния орган 
за това, като изисква пояснения, 
използвайки образеца от 
приложение III. В такива случаи 
компетентният орган отговаря 
своевременно.

Or. en

Изменение 435
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 436
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Дадена заповед за премахване 
става окончателна, когато не е била 
обжалвана в рамките на срока, 
предвиден за това в приложимото 
национално законодателство, или когато 
е била потвърдена след обжалване.

Or. en

Изменение 437
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Дадена заповед за премахване 
става окончателна, когато не е била 
обжалвана в рамките на срока, 
предвиден за това в приложимото 
национално законодателство, или когато 
е била потвърдена след обжалване.

Or. en
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Изменение 438
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Дадена заповед за премахване 
става окончателна, когато не е била 
обжалвана в рамките на срока, 
предвиден за това в приложимото 
национално законодателство, или когато 
е била потвърдена след обжалване.

Or. en

Изменение 439
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Дадена заповед за премахване 
става окончателна, когато не е била 
обжалвана или не е била предмет на 
правна защита в рамките на срока, 
предвиден за това в приложимото 
национално законодателство, или когато 
е била потвърдена след обжалване.
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е била потвърдена след обжалване.

Or. en

Изменение 440
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Компетентният орган, издал 
заповедта за премахване, информира 
компетентния орган, който следи за 
прилагането на допълнителните мерки 
съгласно член 6, посочени в член 17, 
параграф 1, буква в), когато заповедите 
за премахване за конкретен доставчик 
на хостинг услуги, които са станали 
окончателни, станат значителен 
брой. Дадена заповед за премахване 
става окончателна, когато не е била 
обжалвана и не са били търсени 
правни средства за защита в рамките 
на срока, предвиден за това в 
приложимото национално 
законодателство, или когато е била 
потвърдена след обжалване.

Or. en

Изменение 441
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Процедура на консултация за 

заповедите за премахване
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1. Издаващият орган представя копие 
от заповедта за премахване на 
посочения в член 17, параграф 1, 
буква а) компетентен орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги, едновременно с предаването на 
заповедта на доставчика на хостинг 
услуги в съответствие с член 4, 
параграф 5.
2. Когато компетентният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги, има разумни основания да 
смята, че заповедта за премахване 
може да окаже въздействие върху 
основните интереси на тази държава 
членка, той информира издаващия 
компетентен орган за това и отправя 
искане за отмяна на заповедта за 
премахване и информира доставчика 
на хостинг услуги за това.
3. Когато издаващият орган счита за 
необходимо да пристъпи към 
изпълнение на заповедта за 
премахване, той взема предвид тези 
обстоятелства и адаптира заповедта 
за премахване, за да вземе под 
внимание основните интереси на 
получаващата държава членка.

Or. en

Изменение 442
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
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Процедура на консултация за 
заповедите за премахване

1. Издаващият орган представя копие 
от заповедта за премахване на 
посочения в член 17, параграф 1, 
буква а) компетентен орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги, едновременно с предаването на 
заповедта на доставчика на хостинг 
услуги в съответствие с член 4, 
параграф 5.
2. Когато компетентният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги, има разумни основания да 
смята, че заповедта за премахване 
може да окаже въздействие върху 
основните интереси на тази държава 
членка, той информира издаващия 
компетентен орган.
3. Издаващият орган взема предвид 
тези обстоятелства и при 
необходимост оттегля или адаптира 
заповедта за премахване.

Or. en

Изменение 443
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Процедура на консултация за 

заповедите за премахване
1. Издаващият орган представя копие 
от заповедта за премахване на 
посочения в член 17, параграф 1, 
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буква а) компетентен орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги, едновременно с предаването на 
заповедта на доставчика на хостинг 
услуги в съответствие с член 4, 
параграф 5.
2. Когато компетентният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги, има разумни основания да 
смята, че заповедта за премахване 
може да окаже въздействие върху 
основните интереси на тази държава 
членка, той информира издаващия 
компетентен орган.
3. Издаващият орган взема предвид 
тези обстоятелства и при 
необходимост може да оттегли или 
адаптира заповедта за премахване.

Or. en

Обосновка

Ако действията на издаващия орган са насочени срещу доставчик на хостинг услуги в 
друга държава членка, съответният национален орган следва поне да бъде 
информиран за производството на своя територия. Възможността за „чужди“ 
действия без знанието на засегнатата суверенна държава би създало сериозни 
конституционни проблеми в много държави членки. Положението става още по-
сериозно поради факта, че съществуват големи различия в рамките на Европейския 
съюз по отношение на правните традиции и тълкуването на определени понятия като 
„тероризъм“.

Изменение 444
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
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Сигнали
1. Компетентният орган или 
съответният орган на Съюза може да 
изпрати сигнал до доставчик на 
хостинг услуги.
2. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат оперативни и технически 
мерки, с които се улеснява 
експедитивната оценка на 
съдържанието, изпратено за 
доброволно разглеждане от тяхна 
страна от компетентните органи и, 
когато е приложимо, от 
съответните органи на Съюза.
3. Сигналите се отправят към 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и се 
препращат на звеното за контакт, 
посочено в член 14, параграф 1. Тези 
сигнали се изпращат по електронен 
път.
4. Сигналът съдържа достатъчно 
подробна информация, включително 
причините, поради които 
съдържанието се счита за 
терористично съдържание, URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното 
терористично съдържание.
5. Доставчикът на хостинг услуги 
оценява приоритетно съдържанието, 
посочено в сигнала, спрямо своите 
условия за ползване и решава дали да 
премахне това съдържание или да 
блокира достъпа до него.
6. Доставчикът на хостинг услуги 
уведомява своевременно 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за резултата от 
оценката и точния момент на всяко 
действие, предприето вследствие на 
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сигнала.
7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 
съответния орган на Съюза за това, 
като посочва какви допълнителни 
сведения или пояснения са 
необходими.

Or. en

Изменение 445
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Сигнали

1. Компетентният орган или 
съответният орган на Съюза може да 
изпрати сигнал до доставчик на 
хостинг услуги.
2. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат оперативни и технически 
мерки, с които се улеснява 
експедитивната оценка на 
съдържанието, изпратено за 
доброволно разглеждане от тяхна 
страна от компетентните органи и, 
когато е приложимо, от 
съответните органи на Съюза.
3. Сигналите се отправят към 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и се 
препращат на звеното за контакт, 
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посочено в член 14, параграф 1. Тези 
сигнали се изпращат по електронен 
път.
4. Сигналът съдържа достатъчно 
подробна информация, включително 
причините, поради които 
съдържанието се счита за 
терористично съдържание, URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното 
терористично съдържание.
5. Доставчикът на хостинг услуги 
оценява приоритетно съдържанието, 
посочено в сигнала, спрямо своите 
условия за ползване и решава дали да 
премахне това съдържание или да 
блокира достъпа до него.
6. Доставчикът на хостинг услуги 
уведомява своевременно 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за резултата от 
оценката и точния момент на всяко 
действие, предприето вследствие на 
сигнала.
7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 
съответния орган на Съюза за това, 
като посочва какви допълнителни 
сведения или пояснения са 
необходими.

Or. en

Обосновка

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
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right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Изменение 446
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Сигнали

1. Компетентният орган или 
съответният орган на Съюза може да 
изпрати сигнал до доставчик на 
хостинг услуги.
2. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат оперативни и технически 
мерки, с които се улеснява 
експедитивната оценка на 
съдържанието, изпратено за 
доброволно разглеждане от тяхна 
страна от компетентните органи и, 
когато е приложимо, от 
съответните органи на Съюза.
3. Сигналите се отправят към 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и се 
препращат на звеното за контакт, 
посочено в член 14, параграф 1. Тези 
сигнали се изпращат по електронен 
път.
4. Сигналът съдържа достатъчно 
подробна информация, включително 
причините, поради които 
съдържанието се счита за 
терористично съдържание, URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
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информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното 
терористично съдържание.
5. Доставчикът на хостинг услуги 
оценява приоритетно съдържанието, 
посочено в сигнала, спрямо своите 
условия за ползване и решава дали да 
премахне това съдържание или да 
блокира достъпа до него.
6. Доставчикът на хостинг услуги 
уведомява своевременно 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за резултата от 
оценката и точния момент на всяко 
действие, предприето вследствие на 
сигнала.
7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 
съответния орган на Съюза за това, 
като посочва какви допълнителни 
сведения или пояснения са 
необходими.

Or. en

Обосновка

Сигналите се отнасят до доброволни мерки, предприемани от доставчиците въз 
основа на техните условия за предоставяне на услугата, и поради това те не следва 
да бъдат законово регламентирани. Ако правоприлагащите органи бъдат 
упълномощени да изпращат сигнали, то това следва да бъде посочено в техните 
учредителни актове, като например Регламента за Европол.

Изменение 447
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 5 заличава се
Сигнали

1. Компетентният орган или 
съответният орган на Съюза може да 
изпрати сигнал до доставчик на 
хостинг услуги.
2. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат оперативни и технически 
мерки, с които се улеснява 
експедитивната оценка на 
съдържанието, изпратено за 
доброволно разглеждане от тяхна 
страна от компетентните органи и, 
когато е приложимо, от 
съответните органи на Съюза.
3. Сигналите се отправят към 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и се 
препращат на звеното за контакт, 
посочено в член 14, параграф 1. Тези 
сигнали се изпращат по електронен 
път.
4. Сигналът съдържа достатъчно 
подробна информация, включително 
причините, поради които 
съдържанието се счита за 
терористично съдържание, URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното 
терористично съдържание.
5. Доставчикът на хостинг услуги 
оценява приоритетно съдържанието, 
посочено в сигнала, спрямо своите 
условия за ползване и решава дали да 
премахне това съдържание или да 
блокира достъпа до него.
6. Доставчикът на хостинг услуги 
уведомява своевременно 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за резултата от 
оценката и точния момент на всяко 
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действие, предприето вследствие на 
сигнала.
7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 
съответния орган на Съюза за това, 
като посочва какви допълнителни 
сведения или пояснения са 
необходими.

Or. en

Изменение 448
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Сигнали

1. Компетентният орган или 
съответният орган на Съюза може да 
изпрати сигнал до доставчик на 
хостинг услуги.
2. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат оперативни и технически 
мерки, с които се улеснява 
експедитивната оценка на 
съдържанието, изпратено за 
доброволно разглеждане от тяхна 
страна от компетентните органи и, 
когато е приложимо, от 
съответните органи на Съюза.
3. Сигналите се отправят към 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и се 
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препращат на звеното за контакт, 
посочено в член 14, параграф 1. Тези 
сигнали се изпращат по електронен 
път.
4. Сигналът съдържа достатъчно 
подробна информация, включително 
причините, поради които 
съдържанието се счита за 
терористично съдържание, URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното 
терористично съдържание.
5. Доставчикът на хостинг услуги 
оценява приоритетно съдържанието, 
посочено в сигнала, спрямо своите 
условия за ползване и решава дали да 
премахне това съдържание или да 
блокира достъпа до него.
6. Доставчикът на хостинг услуги 
уведомява своевременно 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за резултата от 
оценката и точния момент на всяко 
действие, предприето вследствие на 
сигнала.
7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 
съответния орган на Съюза за това, 
като посочва какви допълнителни 
сведения или пояснения са 
необходими.

Or. en

Обосновка

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph might lead to over-deletion 
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through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Изменение 449
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган или 
съответният орган на Съюза може да 
изпрати сигнал до доставчик на 
хостинг услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 450
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг 
услуги въвеждат оперативни и 
технически мерки, с които се 
улеснява експедитивната оценка на 
съдържанието, изпратено за 
доброволно разглеждане от тяхна 
страна от компетентните органи и, 
когато е приложимо, от 
съответните органи на Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 451
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сигналите се отправят към 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16, и се 
препращат на звеното за контакт, 
посочено в член 14, параграф 1. Тези 
сигнали се изпращат по електронен 
път.

заличава се

Or. en

Изменение 452
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сигналът съдържа 
достатъчно подробна информация, 
включително причините, поради 
които съдържанието се счита за 
терористично съдържание, URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, която позволява да се 
идентифицира въпросното 
терористично съдържание.

заличава се

Or. en

Изменение 453
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг 
услуги оценява приоритетно 
съдържанието, посочено в сигнала, 
спрямо своите условия за ползване и 
решава дали да премахне това 
съдържание или да блокира достъпа 
до него.

заличава се

Or. en

Изменение 454
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчикът на хостинг 
услуги уведомява своевременно 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за резултата от 
оценката и точния момент на всяко 
действие, предприето вследствие на 
сигнала.

заличава се

Or. en

Изменение 455
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато доставчикът на 
хостинг услуги счита, че сигналът не 
съдържа достатъчно информация, за 
да се направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 

заличава се
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съответния орган на Съюза за това, 
като посочва какви допълнителни 
сведения или пояснения са 
необходими.

Or. en

Изменение 456
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентните органи или 
съответния орган на Съюза за това, като 
посочва какви допълнителни сведения 
или пояснения са необходими.

7. Когато доставчикът на хостинг 
услуги счита, че сигналът не съдържа 
достатъчно информация, за да се 
направи оценка на въпросното 
съдържание, той незабавно уведомява 
компетентния орган или съответния 
орган на Съюза за това, като посочва 
какви допълнителни сведения или 
пояснения са необходими.

Or. en

Изменение 457
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 458
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар
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Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Обосновка

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that “any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive”, such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Изменение 459
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

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 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users’ content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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.
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Изменение 460
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 Проактивни мерки 6 Допълнителни мерки

(Това изменение се прилага в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 461
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат 
риска и равнището на излагане на 
терористично съдържание, 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация в едно 
отворено и демократично общество.

заличава се

Or. en

Изменение 462
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат 
риска и равнището на излагане на 
терористично съдържание, 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация в едно 
отворено и демократично общество.

заличава се

Or. en

Изменение 463
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска 
и равнището на излагане на 
терористично съдържание, основните 
права на ползвателите и 
фундаменталното значение на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация в едно отворено и 
демократично общество.

1. Когато са били обект на 
значителен брой неоспорени заповеди 
за премахване, доставчиците на хостинг 
услуги може да предприемат 
допълнителни мерки, за да предпазят 
своите услуги от разпространението на 
терористично съдържание. Мерките са 
ефективни, целенасочени и 
пропорционални на риска и равнището 
на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
както и на правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
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защита на личните данни в едно 
отворено и демократично общество. 
Мерките не водят до общо 
задължение за контрол на 
съдържанието, което доставчиците 
на хостинг услуги предоставят на 
обществеността, нито до 
автоматизирано премахване на 
съдържание без човешка намеса.

Or. en

Изменение 464
Андрейс Мамикинс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание, включително 
откриването, идентифицирането и 
премахването на терористично 
съдържание или блокирането на 
достъпа до него. Мерките са ефективни 
и пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

Or. en

Изменение 465
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат доброволни проактивни 
мерки, за да предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни, 
подходящи и пропорционални, като 
отчитат риска и равнището на излагане 
на терористично съдържание, 
техническия и оперативния 
капацитет, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

Or. en

Изменение 466
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

1. Пропорционално на риска и 
равнището на излагане на 
терористично съдържание 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
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едно отворено и демократично 
общество.

Or. en

Изменение 467
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат проактивни мерки, за да 
предпазят своите услуги от 
разпространението на терористично 
съдържание. Мерките са ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги предприемат проактивни мерки 
за ограничаване на разпространението 
на терористично съдържание, те 
гарантират, че тези мерки са 
целенасочени, ефективни и 
пропорционални, като отчитат риска и 
равнището на излагане на терористично 
съдържание, основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на правото на свобода на 
изразяване на мнение и свобода на 
информация в едно отворено и 
демократично общество.

Or. en

Обосновка

Проактивните мерки са опасни за свободата на изразяване на мнение и свободата на 
информация, ако се използват автоматизирани инструменти. По тази причина не би 
било пропорционално да се създава задължение за предприемане на проактивни мерки. 
В действителност обаче доставчиците на хостинг услуги предприемат проактивни 
мерки, за да ограничат определени категории съдържание, което нямат намерение да 
разпространяват. В тези случаи в регламента следва да се създадат нови задължения, 
за да се повиши прозрачността на предприетите мерки и да се предвидят предпазни 
мерки срещу възможни нарушения на свободата на изразяване на мнение и свободата 
на информация.

Изменение 468
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Преди да бъдат въведени 
такива мерки, доставчиците на 
хостинг услуги извършват и 
оповестяват публично оценка на 
риска по отношение на равнището на 
излагане на терористично 
съдържание, която, наред с другото, 
се основава на броя получени заповеди 
за премахване и сигнали. 
Доставчиците на хостинг услуги 
изготвят план за коригиращи 
действия за справяне с 
терористичното съдържание, които 
са пропорционални на равнището на 
установения риск.

Or. en

Изменение 469
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), изисква 
от доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел, 
включително чрез използването на 
автоматизирани инструменти, с цел:

заличава се

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
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това е било премахнато или 
достъпът до което е бил блокиран, 
тъй като се счита за терористично 
съдържание;
б) откриването, идентифицирането 
и експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.
Това искане се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги.
Докладите включват цялата 
относима информация, която 
позволява на компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
да прецени дали проактивните мерки 
са ефективни и пропорционални, 
включително да оцени 
функционирането на всички 
използвани автоматизирани 
инструменти, както и използваните 
механизми за контрол и проверка от 
човек.

Or. en

Изменение 470
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), изисква 
от доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 

заличава се
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мерки, които е предприел, 
включително чрез използването на 
автоматизирани инструменти, с цел:
a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или 
достъпът до което е бил блокиран, 
тъй като се счита за терористично 
съдържание;
б) откриването, идентифицирането 
и експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

Or. en

Изменение 471
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), изисква 
от доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел, 
включително чрез използването на 
автоматизирани инструменти, с цел:

заличава се

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или 
достъпът до което е бил блокиран, 
тъй като се счита за терористично 
съдържание;
б) откриването, идентифицирането 
и експедитивното премахване на 
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терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

Or. en

Изменение 472
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), изисква 
от доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел, включително 
чрез използването на автоматизирани 
инструменти, с цел:

Доставчикът на хостинг услуги 
представя доклад на компетентния 
орган, посочен в член 17, параграф 1, 
буква в), най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел, включително 
чрез използването на автоматизирани 
инструменти, с цел:

Or. en

Изменение 473
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), изисква от 
доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три месеца 
след получаване на искането и след 
това най-малко веднъж годишно във 

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9 и след 
като установи, че доставчик на 
хостинг услуги е получил съществен 
брой окончателни заповеди за 
премахване, компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
изисква от доставчика на хостинг 
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връзка с конкретните проактивни мерки, 
които е предприел, включително чрез 
използването на автоматизирани 
инструменти, с цел:

услуги да представи доклад в срок от 
три месеца след получаване на искането 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел, включително 
чрез използването на автоматизирани 
инструменти, с цел:

Or. en

Изменение 474
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), изисква 
от доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три месеца 
след получаване на искането и след това 
най-малко веднъж годишно във връзка с 
конкретните проактивни мерки, които е 
предприел, включително чрез 
използването на автоматизирани 
инструменти, с цел:

Компетентният орган изисква от 
доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от шест 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно, 
когато са били осъществени 
конкретните проактивни мерки, 
включително чрез използването на 
автоматизирани инструменти, с цел:

Or. en

Изменение 475
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), изисква от 

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), може да изиска от 
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доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три месеца 
след получаване на искането и след това 
най-малко веднъж годишно във връзка 
с конкретните проактивни мерки, 
които е предприел, включително чрез 
използването на автоматизирани 
инструменти, с цел:

доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три месеца 
след получаване на искането и след 
това, ако е необходимо, веднъж 
годишно във връзка с конкретните 
допълнителни мерки, които е 
предприел.

Or. en

Изменение 476
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), изисква от 
доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел, 
включително чрез използването на 
автоматизирани инструменти, с цел:

Когато е бил информиран в 
съответствие с член 4, параграф 9, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), изисква от 
доставчика на хостинг услуги да 
предприеме проактивни мерки, които 
може да включват автоматизирани 
инструменти, за да предпази своите 
услуги от разпространението на 
терористично съдържание в 
съответствие с условията, 
определени в параграф 1 от 
настоящия член, с цел:

Or. en

Изменение 477
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на заличава се
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повторно качване на съдържание, 
което преди това е било премахнато 
или достъпът до което е бил 
блокиран, тъй като се счита за 
терористично съдържание;

Or. en

Изменение 478
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на 
повторно качване на съдържание, 
което преди това е било премахнато 
или достъпът до което е бил 
блокиран, тъй като се счита за 
терористично съдържание;

заличава се

Or. en

Изменение 479
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на 
повторно качване на съдържание, 
което преди това е било премахнато 
или достъпът до което е бил 
блокиран, тъй като се счита за 
терористично съдържание;

заличава се

Or. en
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Изменение 480
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато въз основа на 
заповед за премахване или достъпът до 
което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

Or. en

Изменение 481
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато въз основа на 
заповед за премахване или достъпът до 
което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

Or. en

Изменение 482
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът до 

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато посредством 
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което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

проверка от човек или достъпът до 
което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

Or. en

Изменение 483
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на 
повторно качване на съдържание, 
което преди това е било премахнато или 
достъпът до което е бил блокиран, тъй 
като се счита за терористично 
съдържание;

a) ефективното предотвратяване 
на повторната поява на същото 
съдържание, което преди това е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, тъй като се счита за 
терористично съдържание;

Or. en

Изменение 484
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, което преди 
това е било премахнато или достъпът 
до което е бил блокиран, тъй като се 
счита за терористично съдържание;

a) предотвратяването на повторно 
качване на съдържание, достъпът до 
което е бил блокиран, тъй като се счита 
за терористично съдържание;

Or. en

Изменение 485
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриването, 
идентифицирането и 
експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

заличава се

Or. en

Изменение 486
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриването, 
идентифицирането и 
експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

заличава се

Or. en

Изменение 487
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриването, 
идентифицирането и 
експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

заличава се

Or. en
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Изменение 488
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриването, идентифицирането 
и експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

б) откриването или 
идентифицирането на терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 489
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриването, идентифицирането 
и експедитивното премахване на 
терористично съдържание или 
блокиране на достъпа до него.

б) откриването, идентифицирането 
и експедитивното блокиране на достъпа 
до терористично съдържание.

Or. en

Изменение 490
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това искане се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 

заличава се
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доставчика на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 491
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това искане се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 492
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това искане се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 493
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите включват цялата 
относима информация, която 
позволява на компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
да прецени дали проактивните мерки 
са ефективни и пропорционални, 
включително да оцени 
функционирането на всички 
използвани автоматизирани 
инструменти, както и използваните 
механизми за контрол и проверка от 
човек.

заличава се

Or. en

Изменение 494
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите включват цялата 
относима информация, която 
позволява на компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
да прецени дали проактивните мерки 
са ефективни и пропорционални, 
включително да оцени 
функционирането на всички 
използвани автоматизирани 
инструменти, както и използваните 
механизми за контрол и проверка от 
човек.

заличава се

Or. en

Изменение 495
Ева Жоли

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите включват цялата относима 
информация, която позволява на 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да прецени дали 
проактивните мерки са ефективни и 
пропорционални, включително да 
оцени функционирането на всички 
използвани автоматизирани 
инструменти, както и използваните 
механизми за контрол и проверка от 
човек.

Докладите включват цялата относима 
информация, която позволява на 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да прецени дали 
допълнителните мерки са 
пропорционални и ефективно 
допринасят за справяне с 
терористичното съдържание онлайн, 
включително оценка на естеството и 
функционирането на предприетите от 
него мерки, както и информация за 
броя на възстановеното съдържание 
и контрола от човек, механизмите за 
контрол, които са на разположение 
на физическите лица, и всички 
механизми за проверка, използвани за 
оценка на незаконността на 
терористичното съдържание, което 
е било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран.

Or. en

Изменение 496
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите включват цялата относима 
информация, която позволява на 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да прецени дали 
проактивните мерки са ефективни и 
пропорционални, включително да 
оцени функционирането на всички 
използвани автоматизирани 
инструменти, както и използваните 
механизми за контрол и проверка от 
човек.

Компетентният орган изисква от 
доставчика на хостинг услуги да 
представи доклад в срок от три 
месеца след получаване на искането и 
след това най-малко веднъж годишно 
във връзка с конкретните проактивни 
мерки, които е предприел. Докладите 
включват цялата относима информация, 
която позволява на компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
да прецени дали проактивните мерки са 
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ефективни и пропорционални и 
позволяват да се оцени 
функционирането на всички използвани 
автоматизирани инструменти, както и 
използваните механизми за контрол 
върху тях и проверка от човек.

Or. en

Изменение 497
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Компетентните органи си 
сътрудничат с доставчиците на 
хостинг услуги и определят 
необходимите средства, за да се 
гарантира, че въведените доброволни 
проактивни мерки са ефективни, 
пропорционални и не представляват 
тежест за доставчиците на хостинг 
услуги.

Or. en

Изменение 498
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на 
риска и равнището на излагане, той 

заличава се
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може да поиска от доставчика на 
хостинг услуги да предприеме 
конкретни допълнителни проактивни 
мерки. За тази цел доставчикът на 
хостинг услуги си сътрудничи с 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), за да се 
определят конкретните мерки, които 
доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 499
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на 
риска и равнището на излагане, той 
може да поиска от доставчика на 
хостинг услуги да предприеме 
конкретни допълнителни проактивни 
мерки. За тази цел доставчикът на 
хостинг услуги си сътрудничи с 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), за да се 
определят конкретните мерки, които 
доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

заличава се

Or. en
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Изменение 500
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на 
риска и равнището на излагане, той 
може да поиска от доставчика на 
хостинг услуги да предприеме 
конкретни допълнителни проактивни 
мерки. За тази цел доставчикът на 
хостинг услуги си сътрудничи с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), за да се определят 
конкретните мерки, които доставчикът 
на хостинг услуги да въведе, като се 
установяват ключови цели и 
критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

3. Доставчикът на хостинг услуги 
си сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се преценят ефективността и 
пропорционалността на конкретните 
мерки, които доставчикът на хостинг 
услуги е въвел.

Or. en

Изменение 501
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на 
риска и равнището на излагане, той 
може да поиска от доставчика на 

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите допълнителни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не намаляват риска и 
равнището на излагане или не са 
съобразени с принципите на 
необходимост и пропорционалност, 
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хостинг услуги да предприеме 
конкретни допълнителни проактивни 
мерки. За тази цел доставчикът на 
хостинг услуги си сътрудничи с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), за да се определят 
конкретните мерки, които доставчикът 
на хостинг услуги да въведе, като се 
установяват ключови цели и критерии, 
както и графици за тяхното 
изпълнение.

той може да поиска от доставчика на 
хостинг услуги да извърши отново 
оценка на необходимите мерки. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
си сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се определят конкретните мерки, 
които доставчикът на хостинг услуги да 
обмисли да въведе, включително 
предложения за ключови цели и 
критерии, и като се отчитат по-
специално икономическият 
капацитет на доставчика на хостинг 
услуги и ефектът от тези мерки 
върху основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
значение на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на 
информация, както и на правата на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни.

Or. en

Изменение 502
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на риска 
и равнището на излагане, той може да 
поиска от доставчика на хостинг услуги 
да предприеме конкретни допълнителни 
проактивни мерки. За тази цел 
доставчикът на хостинг услуги си 
сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се определят конкретните мерки, 

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на риска 
и равнището на излагане, той може да 
поиска от доставчика на хостинг услуги 
да предприеме конкретни допълнителни 
проактивни мерки. За тази цел 
компетентният орган си сътрудничи 
с доставчика на хостинг услуги, за да 
се определят конкретните мерки, които 
доставчикът на хостинг услуги да 
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които доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

въведе, като се отчитат надлежно 
естеството, техническият, 
икономическият и оперативният 
капацитет на доставчика на хостинг 
услуги и се установяват ключови цели и 
критерии, както и графици за тяхното 
изпълнение.

Or. en

Изменение 503
Андрейс Мамикинс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на риска 
и равнището на излагане, той може да 
поиска от доставчика на хостинг услуги 
да предприеме конкретни допълнителни 
проактивни мерки. За тази цел 
доставчикът на хостинг услуги си 
сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се определят конкретните мерки, 
които доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са съобразени с 
принципите на необходимост и 
пропорционалност или не са 
достатъчни за ограничаването и 
управлението на риска и равнището на 
излагане, той може да поиска от 
доставчика на хостинг услуги да 
предприеме конкретни алтернативни 
или допълнителни проактивни мерки. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
си сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се определят конкретните мерки, 
които доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 504
Йерун Ленарс
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на риска 
и равнището на излагане, той може да 
поиска от доставчика на хостинг услуги 
да предприеме конкретни допълнителни 
проактивни мерки. За тази цел 
доставчикът на хостинг услуги си 
сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се определят конкретните мерки, 
които доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

3. Когато компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
счита, че предприетите проактивни 
мерки, за които е докладвано съгласно 
параграф 2, не са достатъчни за 
ограничаването и управлението на риска 
и равнището на излагане, той може да 
поиска от доставчика на хостинг услуги 
да предприеме конкретни допълнителни 
пропорционални проактивни мерки. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
си сътрудничи с компетентния орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
за да се определят конкретните мерки, 
които доставчикът на хостинг услуги да 
въведе, като се установяват ключови 
цели и критерии, както и графици за 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 505
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде 
постигнато споразумение в рамките 
на три месеца от искането по 
параграф 3, компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
може да издаде решение, с което да 
наложи конкретни допълнителни 
необходими и пропорционални 
проактивни мерки. В решението се 
вземат предвид по-специално 
икономическият капацитет на 

заличава се
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доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Това 
решение се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 506
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде 
постигнато споразумение в рамките 
на три месеца от искането по 
параграф 3, компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
може да издаде решение, с което да 
наложи конкретни допълнителни 
необходими и пропорционални 
проактивни мерки. В решението се 
вземат предвид по-специално 
икономическият капацитет на 
доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Това 
решение се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 

заличава се
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доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 507
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде 
постигнато споразумение в рамките 
на три месеца от искането по 
параграф 3, компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
може да издаде решение, с което да 
наложи конкретни допълнителни 
необходими и пропорционални 
проактивни мерки. В решението се 
вземат предвид по-специално 
икономическият капацитет на 
доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Това 
решение се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в).

заличава се
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Or. en

Изменение 508
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде 
постигнато споразумение в рамките 
на три месеца от искането по 
параграф 3, компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
може да издаде решение, с което да 
наложи конкретни допълнителни 
необходими и пропорционални 
проактивни мерки. В решението се 
вземат предвид по-специално 
икономическият капацитет на 
доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Това 
решение се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. en

Изменение 509
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде 
постигнато споразумение в рамките 
на три месеца от искането по 
параграф 3, компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
може да издаде решение, с което да 
наложи конкретни допълнителни 
необходими и пропорционални 
проактивни мерки. В решението се 
вземат предвид по-специално 
икономическият капацитет на 
доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Това 
решение се изпраща до основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или на 
законния представител, определен от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. en

Изменение 510
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде постигнато 
споразумение в рамките на три месеца 
от искането по параграф 3, 
компетентният орган, посочен в член 17, 

4. Като крайна мярка, ако не може 
да бъде постигнато споразумение в 
рамките на три месеца от искането по 
параграф 3, компетентният орган, 
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параграф 1, буква в), може да издаде 
решение, с което да наложи конкретни 
допълнителни необходими и 
пропорционални проактивни мерки. В 
решението се вземат предвид по-
специално икономическият капацитет 
на доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация. Това решение се изпраща 
до основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги. Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в).

посочен в член 17, параграф 1, буква в), 
може да издаде решение, с което да 
наложи задължение на доставчика на 
хостинг услуги да предприеме 
конкретни допълнителни необходими и 
пропорционални проактивни мерки. В 
решението се вземат предвид по-
специално икономическият капацитет 
на доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 
основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация. Това решение се изпраща 
до основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги. Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 511
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не може да бъде постигнато 
споразумение в рамките на три месеца 
от искането по параграф 3, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), може да издаде 
решение, с което да наложи конкретни 
допълнителни необходими и 
пропорционални проактивни мерки. В 
решението се вземат предвид по-
специално икономическият капацитет 
на доставчика на хостинг услуги и 
ефектът от такива мерки върху 

4. Ако не може да бъде постигнато 
споразумение в рамките на три месеца 
от искането по параграф 3, 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), може да издаде 
решение, с което да наложи конкретни 
допълнителни необходими и 
пропорционални проактивни мерки. В 
решението се вземат предвид по-
специално мащабът и икономическият 
капацитет на доставчика на хостинг 
услуги и ефектът от такива мерки върху 
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основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация. Това решение се изпраща 
до основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги. Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в).

основните права на ползвателите и 
фундаменталното значение на свободата 
на изразяване на мнение и свободата на 
информация. Това решение се изпраща 
до основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или на законния представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги. Доставчикът на хостинг услуги 
редовно докладва за изпълнението на 
тези мерки, както е определено от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 512
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Компетентният орган не 
налага общо задължение за контрол 
съгласно определеното в Директива 
2000/31/ЕО (Директива за 
електронната търговия).

Or. en

Изменение 513
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг 
услуги може по всяко време да поиска 
от компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), да 

заличава се



AM\1177909BG.docx 89/199 PE636.147v02-00

BG

преразгледа и при необходимост да 
отмени дадено искане или решение по 
параграфи 2, 3 и 4 съответно. 
Компетентният орган издава 
мотивирано решение в рамките на 
разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

Or. en

Изменение 514
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг 
услуги може по всяко време да поиска 
от компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), да 
преразгледа и при необходимост да 
отмени дадено искане или решение по 
параграфи 2, 3 и 4 съответно. 
Компетентният орган издава 
мотивирано решение в рамките на 
разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 515
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг 
услуги може по всяко време да поиска 

заличава се
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от компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), да 
преразгледа и при необходимост да 
отмени дадено искане или решение по 
параграфи 2, 3 и 4 съответно. 
Компетентният орган издава 
мотивирано решение в рамките на 
разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

Or. en

Изменение 516
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг 
услуги може по всяко време да поиска 
от компетентния орган, посочен в 
член 17, параграф 1, буква в), да 
преразгледа и при необходимост да 
отмени дадено искане или решение по 
параграфи 2, 3 и 4 съответно. 
Компетентният орган издава 
мотивирано решение в рамките на 
разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 517
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение



AM\1177909BG.docx 91/199 PE636.147v02-00

BG

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Компетентният орган 
издава мотивирано решение в рамките 
на разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Компетентният орган 
издава мотивирано решение в рамките 
на разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги. Доставчикът на хостинг 
услуги има правото да оспори решение 
за налагане на проактивни мерки пред 
съда на държавата членка, чийто 
компетентен орган е приел 
решението.

Or. en

Изменение 518
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Компетентният орган 
издава мотивирано решение в рамките 
на разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Компетентният орган 
издава мотивирано решение в рамките 
на разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги. По искане на доставчика на 
хостинг услуги решенията, взети 
съгласно член 6, параграф 4, 
подлежат на контрол от 
компетентен национален съд.

Or. en
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Изменение 519
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Компетентният орган 
издава мотивирано решение в рамките 
на разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Решенията, взети 
съгласно член 6, параграф 4, 
подлежат на контрол от съд. 
Компетентният орган издава 
мотивирано решение в рамките на 
разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

Or. en

Изменение 520
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане или решение по параграфи 2, 3 и 
4 съответно. Компетентният орган 
издава мотивирано решение в рамките 
на разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

5. Доставчикът на хостинг услуги 
може по всяко време да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква в), да преразгледа и 
при необходимост да отмени дадено 
искане по параграфи 2 и 3. 
Компетентният орган издава 
мотивирано решение в рамките на 
разумен срок след получаване на 
искането от доставчика на хостинг 
услуги.

Or. en
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Изменение 521
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато или блокирано 
вследствие на заповед за премахване, 
сигнал или проактивни мерки в 
съответствие с членове 4, 5 и 6, и 
свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на 
премахването на терористичното 
съдържание и които са необходими 
за:

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато или блокирано 
вследствие на заповед за премахване 
или проактивни мерки:

Or. en

Изменение 522
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато или блокирано 
вследствие на заповед за премахване, 
сигнал или проактивни мерки в 
съответствие с членове 4, 5 и 6, и 
свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на премахването 
на терористичното съдържание и които 
са необходими за:

1. След съдебен контрол или 
контрол от друг независим 
административен орган в 
съответствие с националното 
законодателство доставчиците на 
хостинг услуги съхраняват 
терористичното съдържание, което е 
премахнато или блокирано вследствие 
на заповед за премахване, сигнал или 
доброволни проактивни мерки в 
съответствие с членове 4, 5 и 6, и 
свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на премахването 
на терористичното съдържание и които 
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са необходими за:

Or. en

Изменение 523
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато или блокирано 
вследствие на заповед за премахване, 
сигнал или проактивни мерки в 
съответствие с членове 4, 5 и 6, и 
свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на премахването 
на терористичното съдържание и които 
са необходими за:

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато или блокирано 
вследствие на заповед за премахване 
или допълнителни мерки в 
съответствие с членове 4 и 6, и 
свързаните данни на ползватели, които 
са премахнати в резултат на 
премахването на терористичното 
съдържание и които са необходими за:

Or. en

Изменение 524
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното 
съдържание, което е премахнато или 
блокирано вследствие на заповед за 
премахване, сигнал или проактивни 
мерки в съответствие с членове 4, 5 и 6, 
и свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на премахването 
на терористичното съдържание и 
които са необходими за:

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват незаконното 
терористично съдържание, което е 
премахнато вследствие на заповед за 
премахване в съответствие с член 4, и 
свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на премахването 
на незаконното терористично 
съдържание и които са необходими 
единствено за:



AM\1177909BG.docx 95/199 PE636.147v02-00

BG

Or. en

Изменение 525
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато или блокирано 
вследствие на заповед за премахване, 
сигнал или проактивни мерки в 
съответствие с членове 4, 5 и 6, и 
свързаните с него данни, които са 
премахнати в резултат на премахването 
на терористичното съдържание и 
които са необходими за:

1. Доставчиците на хостинг услуги 
съхраняват терористичното съдържание, 
което е премахнато вследствие на 
заповед за премахване в съответствие с 
член 4, и свързаните с него данни, които 
са премахнати в резултат на 
премахването на съдържанието и 
които са необходими за:

Or. en

Изменение 526
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред,

a) процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред и за 
правна защита,

Or. en

Изменение 527
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред,

a) процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред и за 
правна защита,

Or. en

Изменение 528
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) механизми за подаване на 
жалби в съответствие с член 10;

Or. en

Изменение 529
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
терористични престъпления;

заличава се

Or. en

Изменение 530
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
терористични престъпления;

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че в член 13, параграф 4 се предвижда задължение на 
доставчиците на хостинг услуги да информират компетентните органи, не е 
необходимо тук да се предвижда запазване на данните. Освен това при липсата на 
адекватни гаранции тази разпоредба нарушава изискванията от решението на Съда 
по дело Digital Rights Ireland, с което се отменя Директива 2006/24/ЕО.

Изменение 531
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
терористични престъпления;

заличава се

Or. en

Обосновка

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Изменение 532
Ана Гомеш
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) С изключение на случаите на 
валидно установена неотложност, 
достъпът до терористично 
съдържание и свързаните с него данни 
за всяка от целите по буква б) се 
разрешава само след предварителен 
контрол от съд или друг независим 
административен орган в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство.

Or. en

Изменение 533
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правна защита за жалби 
съгласно механизма, описан в член 10.

Or. en

Изменение 534
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Задължението по параграф 1 се 
прилага и когато доставчиците на 
хостинг услуги премахват 
съдържанието в резултат на сезиране 
от Европол по смисъла на член 4, 
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параграф 1, буква м) от Регламент 
(ЕС) 2016/794.

Or. en

Изменение 535
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни на ползватели, 
посочени в параграф 1, се съхраняват за 
срок от шест месеца и се заличават 
след изтичането му. Терористичното 
съдържание се съхранява за по-дълъг 
период, когато и докато това е 
необходимо за текущи процедури за:
a) обжалването по административен 
или съдебен ред, посочено в параграф 1, 
буква а) при поискване от 
компетентния орган или съд;
б) предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на терористичните 
престъпления, посочени в параграф 1, 
буква б), по искане на прокурора или 
съдията, водещи съответното 
наказателно производство;
в) жалбите, посочени в параграф 1, 
буква в), по искане на обжалващия 
или действащия от името на 
доставчика на хостинг услуги орган.

Or. en

Изменение 536
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

2. Незаконното терористично 
съдържание и свързаните с него данни, 
посочени в параграф 1, буква а), се 
съхраняват за срок от шест месеца. При 
поискване от компетентния орган или 
съд незаконното терористично 
съдържание се съхранява за по-дълъг 
период само когато и докато това е 
необходимо за текущи процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред или за правна защита, 
посочени в параграф 1, буква а).

Or. en

Изменение 537
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а). 
Съхранените свързани с такова 
съдържание данни се заличават след 
изтичането на този срок.

Or. en

Изменение 538
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Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца и се заличават след 
изтичането на този срок. При 
поискване от компетентния орган или 
съд терористичното съдържание се 
съхранява за конкретно определен по-
дълъг период, когато и докато това е 
необходимо за текущи процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред, посочени в параграф 1, 
буква а).

Or. en

Изменение 539
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, буква а), се съхраняват за 
срок от шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

Or. en
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Изменение 540
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
шест месеца. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

2. Терористичното съдържание и 
свързаните с него данни, посочени в 
параграф 1, се съхраняват за срок от 
една година. При поискване от 
компетентния орган или съд 
терористичното съдържание се 
съхранява за по-дълъг период, когато и 
докато това е необходимо за текущи 
процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред, 
посочени в параграф 1, буква а).

Or. en

Изменение 541
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на хостинг услуги 
гарантират, че терористичното 
съдържание и свързаните с него данни, 
съхранявани съгласно параграфи 1 и 2, 
са предмет на подходящи технически и 
организационни предпазни мерки.

Доставчиците на хостинг услуги 
гарантират, че незаконното 
терористично съдържание и 
свързаните с него данни, съхранявани 
съгласно параграфи 1 и 2, са предмет на 
подходящи технически и 
организационни предпазни мерки.

Or. en

Изменение 542
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
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Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С тези технически и организационни 
предпазни мерки се гарантира, че 
съхраняваното терористично 
съдържание и свързаните с него данни 
са достъпни и се обработват само за 
целите, посочени в параграф 1, и се 
осигурява висока степен на сигурност 
на засегнатите лични данни. 
Доставчиците на хостинг услуги 
преразглеждат и актуализират тези 
предпазни мерки, когато е необходимо.

С тези технически и организационни 
предпазни мерки се гарантира, че 
съхраняваното незаконно терористично 
съдържание и свързаните с него данни 
са достъпни и се обработват само за 
целите, посочени в параграф 1, и се 
осигурява висока степен на сигурност 
на засегнатите лични данни. 
Доставчиците на хостинг услуги 
преразглеждат и актуализират тези 
предпазни мерки, когато е необходимо.

Or. en

Изменение 543
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки 
предвиждат в националното си 
законодателство, че с изключение на 
случаите на валидно установена 
неотложност, достъпът до 
терористично съдържание и 
свързаните с него данни на 
ползвателите, съхранени за всяка от 
целите по параграф 1, буква б), се 
разрешава само след предварителен 
контрол от съд или разследващ съдия.

Or. en

Обосновка

Препоръчано от Агенцията за основните права на ЕС.

Изменение 544
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Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за прозрачност Задължения за прозрачност на 
доставчиците на хостинг услуги

Or. en

Изменение 545
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, 
включително, когато е целесъобразно, 
с подходящо обяснение за 
функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват ясно в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на злоупотребата с 
техните услуги за целите на 
разпространението на незаконно 
терористично съдържание от 
доставчици на съдържание и за 
защита на ползвателите от 
незаконно терористично съдържание.

Or. en

Изменение 546
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на 

1. Доставчиците на хостинг услуги 
обясняват ясно в своите условия за 
ползване политиката си и конкретните 
мерки по отношение на 
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разпространението на терористично 
съдържание, включително, когато е 
целесъобразно, с подходящо обяснение 
за функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

терористичното съдържание, 
включително, когато е целесъобразно, с 
подходящо обяснение за 
функционирането на допълните мерки 
както и описание на механизма за 
подаване на жалби и арбитраж, 
който е на разположение на 
доставчиците на съдържание в 
съответствие с член 10.

Or. en

Изменение 547
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание, включително, когато е 
целесъобразно, с подходящо обяснение 
за функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги приемат политика за 
ограничаване на разпространението на 
терористично съдържание, те 
включват в своите условия за 
ползване подходящо обяснение за 
функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти, и ясна 
информация относно начина за 
достъп до процедурите за подаване на 
жалби и търсене на съдебна защита.

Or. en

Изменение 548
Андрейс Мамикинс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 1. Доставчиците на хостинг услуги 
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установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, 
включително, когато е целесъобразно, с 
подходящо обяснение за 
функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

установяват по ясен и леснодостъпен 
начин в своите условия за ползване 
политиката си за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание, включително, когато е 
целесъобразно, с подходящо обяснение 
за функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

Or. en

Изменение 549
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, 
включително, когато е целесъобразно, с 
подходящо обяснение за 
функционирането на проактивните 
мерки, в това число използването на 
автоматизирани инструменти.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, 
включително, когато е целесъобразно, с 
подходящо обяснение за 
функционирането на въведените 
доброволни проактивни мерки, в това 
число използването на автоматизирани 
инструменти.

Or. en

Изменение 550
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват годишни доклади за 

2. Доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично 
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прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание.

съдържание, които са получили 
заповеди за премахване през дадена 
година, публикуват годишни доклади за 
прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание за тези 
години.

Or. en

Изменение 551
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват годишни доклади за 
прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
оповестяват публично годишни 
доклади за прозрачност относно 
действията, предприети срещу 
злоупотребата с техните услуги за 
целите на разпространението на 
незаконно терористично съдържание 
от доставчици на съдържание.

Or. en

Изменение 552
Андрейс Мамикинс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват годишни доклади за 
прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват годишни доклади за 
прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание, 
включително броя на извършените 
премахвания по искане на 
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компетентните органи.

Or. en

Изменение 553
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват годишни доклади за 
прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание.

2. Доставчиците на хостинг услуги, 
които са били обект на сигнал или 
заповед за премахване, публикуват 
годишен доклад за прозрачност относно 
действията, предприети срещу 
разпространението на терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 554
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват годишни доклади за 
прозрачност относно действията, 
предприети срещу разпространението 
на терористично съдържание.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
и органите, упълномощени да издават 
заповеди за премахване, публикуват 
годишни доклади за прозрачност 
относно действията, предприети срещу 
разпространението на незаконно 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 555
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Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация относно мерките на 
доставчика на хостинг услуги във 
връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание;

a) информация относно мерките на 
доставчика на хостинг услуги във 
връзка с идентифицирането и 
премахването на незаконно 
терористично съдържание;

Or. en

Изменение 556
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато е приложимо, 
информация относно проактивните 
мерки на доставчика на хостинг услуги, 
включително автоматизираните 
мерки;

Or. en

Изменение 557
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация относно мерките на 
доставчика на хостинг услуги за 
предотвратяване на повторно качване 

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

на съдържание, което преди това е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран, тъй като се счита за 
терористично съдържание;

Or. en

Изменение 558
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 559
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) информация в сътрудничество с 
административните органи относно 
броя на премахванията на съдържание, 
които са довели до разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на терористични 
престъпления;

Or. en
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Изменение 560
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) брой на материалите с незаконно 
терористично съдържание, които са 
били премахнати вследствие на 
заповеди за премахване;

Or. en

Изменение 561
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 562
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) брой на материалите с 
терористично съдържание, които са 
били премахнати или достъпът до които 

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

е бил блокиран вследствие съответно на 
заповеди за премахване или проактивни 
мерки;

Or. en

Изменение 563
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) брой на получените заповеди за 
премахване и предприетите 
последващи действия съгласно 
съответно член 4, параграфи 6, 7 и 8;

Or. en

Изменение 564
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) брой на материалите с 
предполагаемо терористично 
съдържание, които е трябвало 
отново да бъдат предоставени на 
разположение вследствие на жалба 
или правна защита;

Or. en

Изменение 565
Ева Жоли

Предложение за регламент
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Член 8 – параграф 3 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) брой на материалите с 
предполагаемо терористично 
съдържание, които не са били 
премахнати в съответствие с член 4, 
параграфи 7 и 8, и основанията за 
тяхното непремахване;

Or. en

Изменение 566
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обзор и резултати от 
процедурите за подаване на жалби.

г) обзор и резултати от 
процедурите за подаване на жалби, 
включително брой на случаите, в 
които е установено, че съдържанието 
е определено погрешно като незаконно 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 567
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обзор и резултати от 
процедурите за подаване на жалби.

г) обзор и резултати от 
процедурите за подаване на жалби, 
включително брой на случаите, в 
които е установено, че съдържанието 
е определено погрешно като 
терористично съдържание.
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Or. en

Изменение 568
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обзор и резултати от 
процедурите за подаване на жалби.

г) брой и резултати от процедурите 
за подаване на жалби.

Or. en

Изменение 569
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) брой и резултати от 
действията за съдебна защита.

Or. en

Изменение 570
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Доставчиците на хостинг 
услуги, които използват частни бази 
данни, съдържащи хеш отпечатъци 
от аудиовизуално терористично 
съдържание съгласно определеното в 
насоките на Общността или 
условията за предоставяне на услуги 
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на тези дружества, предоставят 
достъп до тази база данни на 
независими трети страни с цел да се 
избегне вземането на неволно и 
погрешно решение, водещо до 
премахване на съдържание, което не е 
незаконно терористично съдържание.

Or. en

Изменение 571
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Задължения за прозрачност на 

компетентните органи
1. Компетентните органи публикуват 
годишни доклади за прозрачност 
относно заповедите за премахване и 
предприетите последващи действия 
във връзка с терористично 
съдържание.
2. Докладите за прозрачност 
съдържат най-малко следната 
информация:
a) информация относно мерките на 
компетентния орган във връзка с 
откриването, идентифицирането и 
премахването на терористично 
съдържание;
б) информация относно мерките на 
компетентния орган и други органи за 
наказателно преследване на 
доставчиците на съдържание или на 
други лица, когато е приложимо, 
вследствие на премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание;
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в) брой на материалите с 
терористично съдържание, които са 
били премахнати или достъпът до 
които е бил блокиран вследствие 
съответно на заповеди за премахване, 
сигнали в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква м) от Регламент 
(ЕС) 2016/794 и допълнителни мерки;
г) брой на премахванията, които са 
довели до успешно разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на терористични 
престъпления;
д) брой на материалите с 
предполагаемо терористично 
съдържание, които е трябвало 
отново да бъдат предоставени на 
разположение вследствие на правна 
защита;
е) брой на материалите с 
предполагаемо терористично 
съдържание, които не са били 
премахнати в съответствие с член 4, 
параграфи 7 и 8, и основанията за 
тяхното непремахване;
ж) обзор и резултати от процедурите 
за правна защита.

Or. en

Обосновка

В съответствие с позицията на Парламента относно докладите за прозрачност в 
Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения.

Изменение 572
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранции по отношение на 
използването и прилагането на 

Гаранции по отношение на 
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проактивните мерки премахването на съдържание

Or. en

Изменение 573
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 Гаранции по отношение на 
използването и прилагането на 
проактивните мерки

9 Гаранции по отношение на 
изпълнението на задължението за 
полагане на грижи

Or. en

Изменение 574
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранции по отношение на 
използването и прилагането на 
проактивните мерки

Гаранции по отношение на 
изпълнението на задължението за 
полагане на грижи

Or. en

Изменение 575
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги използват автоматизирани 

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

надхвърлят техните задължения 
съгласно настоящия регламент по 
отношение на съдържанието, което 
съхраняват, те предоставят ефективни и 
подходящи гаранции за точността и 
обосноваността на решенията, вземани 
във връзка с това съдържание, и по-
специално на решенията за премахване 
на съдържание, което се счита за 
терористично, или за блокирането на 
достъпа до него, като тези решения не 
водят до премахване или блокиране на 
достъпа до законно съдържание.

Or. en

Изменение 576
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги изпълняват задължението си 
за полагане на грижи съгласно 
настоящия регламент по отношение на 
съдържанието, което съхраняват, те 
предоставят ефективни и подходящи 
гаранции за точността и обосноваността 
на решенията, вземани във връзка с това 
съдържание, и по-специално на 
решенията за премахване на 
съдържание, което се счита за 
незаконно терористично съдържание.

Or. en

Изменение 577
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
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Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 578
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 579
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги изпълняват задължението си 
за полагане на грижи съгласно 
настоящата директива по отношение 
на съдържанието, което съхраняват, те 
предоставят ефективни и подходящи 
гаранции за точността и обосноваността 
на решенията, вземани във връзка с това 
съдържание, и по-специално на 
решенията за премахване на 
съдържание, което се счита за 
терористично.

Or. en

Изменение 580
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол и проверки от 
човек на незаконността на 
съдържанието, както и на баланса на 
решението за премахване или 
отказване на достъп до съдържание 
по отношение на основните права и 
принципите на правовата държава. 
Контрол от човек се изисква при 
всички случаи когато се изисква 
подробна преценка на съответния 
контекст, за да се определи дали 
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съдържанието трябва да се счита за 
незаконно терористично съдържание.

Or. en

Изменение 581
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол и проверки от 
човек.

Or. en

Обосновка

Контролът от човек е изискване за законността на автоматизираното вземане на 
решение, включващо лични данни, в съответствие с ОРЗД.

Изменение 582
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол от човек и 
подробна преценка, за да се определи 
дали съдържанието трябва да се счита за 
терористично.
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терористично.

Or. en

Изменение 583
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол и проверки от 
човек, за да се определи дали 
съдържанието трябва да се счита за 
терористично съдържание, и в лесно 
достъпни механизми за подаване на 
жалби.

Or. en

Изменение 584
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол от човек и 
подробна преценка, за да се определи 
дали съдържанието трябва да се счита за 
незаконно терористично съдържание.

Or. en
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Изменение 585
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Доставчиците на съдържание, 
чието съдържание е било премахнато 
или до което е бил блокиран 
достъпът вследствие на заповед за 
премахване, имат право на ефективни 
правни средства за защита. 
Държавите членки въвеждат 
ефективни процедури за упражняване 
на това право.

Or. en

Изменение 586
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Доставчиците на хостинг 
услуги извършват периодичен преглед 
на изпълнението на задължението си 
за полагане на грижи.

Or. en

Изменение 587
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват ефективни и достъпни 

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

достъпни механизми, позволяващи на 
доставчиците на съдържание, чието 
съдържание е било премахнато или до 
което е бил блокиран достъпът 
вследствие на конкретни 
допълнителни мерки съгласно член 6 
или на сигнал от Европол по смисъла 
на член 4, параграф 1, буква м) от 
Регламент (ЕС) 2016/794, да подадат 
жалба срещу действието на доставчика 
на хостинг услуги с искане 
съдържанието да бъде възстановено.

Or. en

Изменение 588
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват ефективен и достъпен 
механизъм за подаване на жалби, 
позволяващ на доставчиците на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато, да подадат жалба срещу 
действието на доставчика на хостинг 
услуги с искане съдържанието да бъде 
възстановено.

Or. en

Изменение 589
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват ефективен и достъпен 
механизъм за подаване на жалби, 
позволяващ на доставчиците на 
съдържание, чието съдържание е било 
премахнато, да подадат жалба срещу 
действието на доставчика на хостинг 
услуги с искане съдържанието да бъде 
възстановено.

Or. en

Изменение 590
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 591
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
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Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 592
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването или блокирането 
на достъпа е било неоснователно. Те 
информират жалбоподателя за резултата 
от разглеждането на жалбата.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването или блокирането 
на достъпа е било неоснователно. Те 
информират жалбоподателя за резултата 
от разглеждането на жалбата в рамките 
на две седмици от получаването на 
жалбата, с ясно обяснение в 
случаите, в които доставчиците на 
хостинг услуги решат съдържанието 
да не бъде възстановено. 
Възстановяването на съдържанието 
не е пречка за предприемането на 
допълнителни съдебни мерки срещу 
решението на доставчика на хостинг 
услуги или на компетентния орган.
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Or. en

Изменение 593
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването или блокирането 
на достъпа е било неоснователно. Те 
информират жалбоподателя за резултата 
от разглеждането на жалбата.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването е било 
неоснователно. Те информират 
жалбоподателя за резултата от 
разглеждането на жалбата в рамките на 
две седмици от получаването на 
жалбата. В случай че съдържанието 
е било възстановено, това не е пречка 
за предприемането на допълнителни 
съдебни мерки срещу решението на 
доставчика на хостинг услуги или на 
съответния компетентен орган.

Or. en

Изменение 594
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването или блокирането 
на достъпа е било неоснователно. Те 
информират жалбоподателя за резултата 
от разглеждането на жалбата.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването е било 
неоснователно. Те информират 
жалбоподателя за резултата от 
разглеждането на жалбата в рамките на 
две седмици от получаването на 
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жалбата. В случай че съдържанието 
е било възстановено, това не е пречка 
за предприемането на допълнителни 
съдебни мерки срещу решението на 
доставчика на хостинг услуги или на 
съответния компетентен орган.

Or. en

Изменение 595
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
разглеждат своевременно всяка 
получена жалба и възстановяват 
съдържанието без ненужно забавяне, 
когато премахването или блокирането 
на достъпа е било неоснователно. Те 
информират жалбоподателя за резултата 
от разглеждането на жалбата.

2. При получаване на жалба 
доставчиците на хостинг услуги 
незабавно възстановяват съдържанието. 
Когато вследствие на подробно 
разглеждане на жалбата те считат, 
че премахването или блокирането на 
достъпа е било обосновано, те вземат 
окончателно решение, 
потвърждаващо премахването или 
блокирането на достъпа. В този 
случай те информират жалбоподателя за 
резултата от разглеждането на жалбата 
и възможностите за търсене на 
съдебна защита.

Or. en

Изменение 596
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Независимо от разпоредбите 
на член 10, параграфи 1 и 2, 
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механизмът за подаване на жалби от 
доставчиците на хостинг услуги 
допълва приложимите закони и 
процедури на държавите членки по 
отношение на правото на съдебен 
контрол.

Or. en

Изменение 597
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Независимо от разпоредбите 
на параграфи 1 и 2, механизмът за 
подаване на жалби от доставчиците 
на хостинг услуги допълва 
приложимите закони и процедури на 
държавите членки по отношение на 
правото на съдебен контрол.

Or. en

Изменение 598
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият член не отменя 
правото на съдебна защита на 
установения съгласно националното 
право доставчик на съдържание.

Or. en
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Изменение 599
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
3. Независимо от разпоредбите на 
член 10, параграфи 1 и 2, механизмът 
за подаване на жалби от 
доставчиците на хостинг услуги 
допълва приложимите закони и 
процедури на държавите членки по 
отношение на правото на съдебен 
контрол.

Or. en

Изменение 600
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги премахват терористично 
съдържание или блокират достъпа до 
него, те предоставят на доставчика на 
съдържание информация относно 
премахването или блокирането на 
достъпа до терористично съдържание.

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги премахват терористично 
съдържание или блокират достъпа до 
него, те предоставят на доставчика на 
съдържание разбираема и кратка 
информация относно премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание, 
включително причините за 
премахването или блокирането на 
достъпа, в т.ч. правното основание за 
установяване на 
незаконосъобразността на 
съдържанието и възможностите за 
оспорване на решението. Когато е 
приложимо, те предоставят на 
доставчика на съдържание и копие от 
заповедта за премахване съгласно 
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член 4.

Or. en

Обосновка

Препоръка на Агенцията за основните права на ЕС.

Изменение 601
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги премахват терористично 
съдържание или блокират достъпа до 
него, те предоставят на доставчика на 
съдържание информация относно 
премахването или блокирането на 
достъпа до терористично 
съдържание.

1. Когато доставчиците на хостинг 
услуги премахват незаконно 
терористично съдържание съгласно 
заповед за премахване, те предоставят 
на доставчика на съдържание подробна 
информация относно причините за 
премахването на съдържанието. Тази 
информация включва копие от 
заповедта за премахване, издадена 
съгласно член 4, правното основание 
за решението за премахване, както и 
възможността и процедурите за 
оспорване на решението както пред 
доставчика на хостинг услуги, така и 
пред компетентния орган.

Or. en

Изменение 602
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от доставчика 
на съдържание доставчикът на 
хостинг услуги информира 

заличава се
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доставчика на съдържание за 
причините за премахването или 
блокирането на достъпа и за 
възможностите за оспорване на 
решението.

Or. en

Изменение 603
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от доставчика 
на съдържание доставчикът на 
хостинг услуги информира 
доставчика на съдържание за 
причините за премахването или 
блокирането на достъпа и за 
възможностите за оспорване на 
решението.

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместен е в параграф 1 – подобна информация се предоставя винаги, а не само при 
поискване.

Изменение 604
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от доставчика на 
съдържание доставчикът на хостинг 
услуги информира доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 

2. При поискване от доставчика на 
съдържание доставчикът на хостинг 
услуги информира доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 
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достъпа и за възможностите за 
оспорване на решението.

достъпа и за възможностите за 
оспорване на решението и при 
поискване му предоставя копие на 
заповедта за премахване, издадена 
съгласно член 4.

Or. en

Изменение 605
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от доставчика на 
съдържание доставчикът на хостинг 
услуги информира доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 
достъпа и за възможностите за 
оспорване на решението.

2. При поискване от доставчика на 
съдържание доставчикът на хостинг 
услуги информира доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 
достъпа и за възможностите за 
оспорване на решението и предоставя 
копие на заповедта за премахване, 
издадена съгласно член 4.

Or. en

Изменение 606
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При поискване от доставчика 
на съдържание доставчикът на хостинг 
услуги информира доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 
достъпа и за възможностите за 
оспорване на решението.

2. Доставчикът на хостинг услуги 
информира също така доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 
достъпа и за възможностите за 
оспорване на решението.
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Or. en

Изменение 607
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължението съгласно 
параграфи 1 и 2 не се прилага, когато 
компетентният орган реши, че тези 
дейности не бива да бъдат оповестявани 
поради причини, свързани с 
обществената сигурност, като например 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления, за толкова дълго време, 
колкото е необходимо, но не повече от 
[четири] седмици от това решение. В 
такъв случай доставчикът на хостинг 
услуги не оповестява никаква 
информация за премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание.

3. Задължението съгласно 
параграф 1 не се прилага, когато въз 
основа на обективни доказателства и 
предвид пропорционалността и 
необходимостта от такова решение 
компетентният орган реши, че тези 
дейности не бива да бъдат оповестявани 
поради причини, свързани с 
обществената сигурност, като например 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления, за толкова дълго време, 
колкото е необходимо, но не повече от 
[четири] седмици от това решение. В 
такъв случай доставчикът на хостинг 
услуги не оповестява никаква 
информация за премахването на 
незаконното терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 608
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължението съгласно 
параграфи 1 и 2 не се прилага, когато 
компетентният орган реши, че тези 
дейности не бива да бъдат оповестявани 

3. Задължението съгласно 
параграф 1 не се прилага, когато 
компетентният орган реши, че тези 
дейности не бива да бъдат оповестявани 
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поради причини, свързани с 
обществената сигурност, като например 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления, за толкова дълго време, 
колкото е необходимо, но не повече от 
[четири] седмици от това решение. В 
такъв случай доставчикът на хостинг 
услуги не оповестява никаква 
информация за премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание.

поради причини, свързани с 
обществената сигурност, като например 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления, за толкова дълго време, 
колкото е необходимо, но не повече от 
четири седмици от това решение. В 
такъв случай доставчикът на хостинг 
услуги не оповестява никаква 
информация за премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание.

Or. en

Обосновка

Осигурява се съответствие със заличаването на параграф 2.

Изменение 609
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължението съгласно 
параграфи 1 и 2 не се прилага, когато 
компетентният орган реши, че тези 
дейности не бива да бъдат оповестявани 
поради причини, свързани с 
обществената сигурност, като 
например предотвратяването, 
разследването, разкриването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления, за толкова 
дълго време, колкото е необходимо, но 
не повече от [четири] седмици от това 
решение. В такъв случай доставчикът на 
хостинг услуги не оповестява никаква 
информация за премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание.

3. Задължението съгласно 
параграф 2 не се прилага, когато 
компетентният орган реши, че тези 
дейности не бива да бъдат оповестявани 
с цел да се избегне повлияване на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на терористични 
престъпления, за толкова дълго време, 
колкото е необходимо, но не повече от 
четири седмици от това решение. В 
такъв случай доставчикът на хостинг 
услуги не оповестява никаква 
информация за премахването или 
блокирането на достъпа до 
терористично съдържание.
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Or. en

Изменение 610
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Право на съдебна защита

1. Държавите членки осигуряват 
възможност за ефективна съдебна 
защита срещу всяко решение, взето в 
съответствие с член 4 и член 10, 
параграф 2. Тя се състои по-специално 
от възможността доставчиците на 
хостинг услуги, както и 
доставчиците на съдържание да 
обжалват такива решения пред съд 
или съдебен орган, различен от 
компетентния орган.
2. Когато доставчикът на хостинг 
услуги или доставчикът на 
съдържание подадат жалба срещу 
заповед за премахване или проактивна 
мярка, обжалваната заповед или 
решение се отменят до вземането на 
окончателно решение от съдебния 
орган.

Or. en

Изменение 611
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

техните компетентни органи разполагат 
с необходимия капацитет и с 
достатъчни ресурси за постигане на 
целите и за изпълнение на техните 
задължения по настоящия регламент 
при силни гаранции за независимост.

Or. en

Изменение 612
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни съдебни органи 
разполагат с необходимия капацитет и с 
достатъчни ресурси за постигане на 
целите и за изпълнение на техните 
задължения по настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 613
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
техният компетентен орган 
разполага с необходимия капацитет и с 
достатъчни ресурси за постигане на 
целите и за изпълнение на неговите 
задължения по настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 614
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Защита по съдебен ред

Държавите членки гарантират, че в 
случаите на премахване на 
съдържание или блокиране на 
достъпа до него вследствие на заповед 
за премахване по член 4 от 
настоящия регламент, сигнал по 
член 4, параграф 1, буква м) от 
Регламент (ЕС) 2016/794 или 
допълнителни мерки по член 6 от 
настоящия регламент съответният 
доставчик на съдържание може да 
започне съдебно производство по 
всяко време с искане за 
възстановяване на съдържанието. 
Започването на съдебно производство 
не зависи от задействането на 
механизмите за подаване на жалба, 
посочени в член 10.

Or. en

Изменение 615
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество между доставчиците на 
хостинг услуги, компетентните органи и 
когато е необходимо, съответните 
органи на Съюза

Сътрудничество между доставчиците на 
хостинг услуги и компетентните органи
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Or. en

Изменение 616
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

13 Сътрудничество между 
доставчиците на хостинг услуги, 
компетентните органи и когато е 
необходимо, съответните органи на 
Съюза

13 Сътрудничество между 
доставчиците на хостинг услуги, 
компетентните органи и когато е 
необходимо, компетентните органи 
на Съюза

Or. en

Изменение 617
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, със съответните 
органи на Съюза, като например 
Европол, по отношение на заповедите за 
премахване и сигналите, за да се 
избегне дублирането на работа, да се 
подобри координацията и да се избегне 
намесата в разследвания в различните 
държави членки.

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си по отношение 
на заповедите за премахване, за да се 
избегне дублирането на работа, да се 
подобри координацията и да се избегне 
намесата в разследвания в различните 
държави членки.

Or. en

Изменение 618
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, със съответните 
органи на Съюза, като например 
Европол, по отношение на заповедите за 
премахване и сигналите, за да се 
избегне дублирането на работа, да се 
подобри координацията и да се избегне 
намесата в разследвания в различните 
държави членки.

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, с Европол, по 
отношение на заповедите за премахване, 
за да се избегне дублирането на работа, 
да се подобри координацията и да се 
избегне намесата в разследвания в 
различните държави членки.

Or. en

Обосновка

Европол следва да бъде единственият орган на ЕС, компетентен да участва в подобно 
сътрудничество.

Изменение 619
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, със съответните 
органи на Съюза, като например 
Европол, по отношение на заповедите за 
премахване и сигналите, за да се избегне 
дублирането на работа, да се подобри 
координацията и да се избегне намесата 
в разследвания в различните държави 
членки.

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, с компетентните 
органи на Съюза, като например 
Европол, по отношение на заповедите за 
премахване и сигналите, за да се избегне 
дублирането на работа, да се подобри 
координацията и да се избегне намесата 
в разследвания в различните държави 
членки.
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Or. en

Изменение 620
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, със съответните органи 
на Съюза, като например Европол, по 
отношение на заповедите за премахване 
и сигналите, за да се избегне 
дублирането на работа, да се подобри 
координацията и да се избегне намесата 
в разследвания в различните държави 
членки.

1. Компетентните органи в 
държавите членки взаимно се 
уведомяват и координират и си 
сътрудничат помежду си и, когато е 
целесъобразно, със съответните органи 
на Съюза, като например Европол, по 
отношение на заповедите за премахване, 
за да се избегне дублирането на работа, 
да се подобри координацията и да се 
избегне намесата в разследвания в 
различните държави членки.

Or. en

Изменение 621
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи в 
държавите членки информират, 
координират и си сътрудничат с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), по отношение 
на мерките, предприети съгласно 
член 6, и мерките за принудително 
изпълнение съгласно член 18. 
Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), притежава 
цялата необходима информация. За тази 

2. Компетентните органи в 
държавите членки информират, 
координират и си сътрудничат с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, буква г), по отношение на 
мерките за принудително изпълнение 
съгласно член 18. Държавите членки 
гарантират, че компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, буква г), 
притежава цялата необходима 
информация. За тази цел държавите 
членки предоставят подходящи и 
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цел държавите членки предоставят 
подходящи канали или механизми за 
комуникация, за да се гарантира, че 
съответната информация се обменя 
своевременно.

сигурни канали или механизми за 
комуникация, за да се гарантира, че 
съответната информация се обменя 
своевременно.

Or. en

Изменение 622
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи в 
държавите членки информират, 
координират и си сътрудничат с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), по отношение 
на мерките, предприети съгласно член 6, 
и мерките за принудително изпълнение 
съгласно член 18. Държавите членки 
гарантират, че компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, букви в) 
и г), притежава цялата необходима 
информация. За тази цел държавите 
членки предоставят подходящи канали 
или механизми за комуникация, за да се 
гарантира, че съответната информация 
се обменя своевременно.

2. Компетентните органи в 
държавите членки информират, 
координират и си сътрудничат с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), по отношение 
на мерките, предприети съгласно член 6, 
и мерките за принудително изпълнение 
съгласно член 18. Държавите членки 
гарантират, че компетентният орган, 
посочен в член 17, параграф 1, букви в) 
и г), притежава цялата необходима 
информация. За тази цел държавите 
членки предоставят подходящи и 
сигурни канали или механизми за 
комуникация, за да се гарантира, че 
съответната информация се обменя 
своевременно.

Or. en

Изменение 623
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Компетентните органи в 
държавите членки информират, 
координират и си сътрудничат с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), по отношение 
на мерките, предприети съгласно 
член 6, и мерките за принудително 
изпълнение съгласно член 18. 
Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), притежава 
цялата необходима информация. За тази 
цел държавите членки предоставят 
подходящи канали или механизми за 
комуникация, за да се гарантира, че 
съответната информация се обменя 
своевременно.

2. Компетентните органи в 
държавите членки информират, 
координират и си сътрудничат с 
компетентния орган, посочен в член 17, 
параграф 1, букви в) и г), по отношение 
на доброволните мерки, предприети 
съгласно член 6, и мерките за 
принудително изпълнение съгласно 
член 18. Държавите членки гарантират, 
че компетентният орган, посочен в 
член 17, параграф 1, букви в) и г), 
притежава цялата необходима 
информация. За тази цел държавите 
членки предоставят подходящи канали 
или механизми за комуникация, за да се 
гарантира, че съответната информация 
се обменя своевременно.

Or. en

Изменение 624
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и 
доставчиците на хостинг услуги 
могат да решат да използват 
специални инструменти, включително, 
когато е целесъобразно, тези, 
създадени от съответните органи на 
Съюза, като например Европол, за да се 
улеснят по-специално:

3. С цел да се избегне дублиране на 
работата и да се сведат до минимум 
разходите на засегнатия доставчик 
на хостинг услуги, държавите членки 
използват специални инструменти, 
включително тези, създадени от 
компетентните органи на Съюза, като 
например Европол, за да се улеснят по-
специално:

Or. en

Изменение 625
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
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Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и 
доставчиците на хостинг услуги могат 
да решат да използват специални 
инструменти, включително, когато е 
целесъобразно, тези, създадени от 
съответните органи на Съюза, като 
например Европол, за да се улеснят по-
специално:

3. Държавите членки и 
доставчиците на хостинг услуги 
използват специални инструменти, 
включително, когато е целесъобразно, 
тези, създадени от съответните органи 
на Съюза, като например Европол, за да 
се улеснят по-специално:

Or. en

Изменение 626
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки и 
доставчиците на хостинг услуги могат 
да решат да използват специални 
инструменти, включително, когато е 
целесъобразно, тези, създадени от 
съответните органи на Съюза, като 
например Европол, за да се улеснят по-
специално:

3. Държавите членки и 
доставчиците на хостинг услуги могат 
да решат да използват специални 
инструменти, включително тези, 
създадени от компетентните органи 
на Съюза, като например Европол, за да 
се улеснят по-специално:

Or. en

Изменение 627
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването и обратната 
информация, свързани със сигнали в 

заличава се
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съответствие с член 5;

Or. en

Изменение 628
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването и обратната 
информация, свързани със сигнали в 
съответствие с член 5;

заличава се

Or. en

Изменение 629
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването и обратната 
информация, свързани със сигнали в 
съответствие с член 5;

заличава се

Or. en

Изменение 630
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването и обратната 
информация, свързани със сигнали в 

заличава се
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съответствие с член 5;

Or. en

Изменение 631
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сътрудничество с цел 
определянето и прилагането на 
проактивни мерки в съответствие с 
член 6.

заличава се

Or. en

Изменение 632
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сътрудничество с цел 
определянето и прилагането на 
проактивни мерки в съответствие с 
член 6.

заличава се

Or. en

Изменение 633
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение
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в) сътрудничество с цел 
определянето и прилагането на 
проактивни мерки в съответствие с 
член 6.

заличава се

Or. en

Изменение 634
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато доставчиците на хостинг 
услуги узнаят за доказателства за 
терористични престъпления, те 
незабавно уведомяват органите, 
компетентни за разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления в съответната държава 
членка или звеното за контакт в 
държавата членка съгласно член 14, 
параграф 2, в която се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 
услуги могат да предават тази 
информация на Европол за съответни 
последващи действия.

4. Когато доставчиците на хостинг 
услуги узнаят за терористично 
съдържание в своите услуги, те 
незабавно уведомяват органите, 
компетентни за разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления в съответната държава 
членка или звеното за контакт в 
държавата членка съгласно член 14, 
параграф 2, в която се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител.

Or. en

Обосновка

Обикновено доставчиците на хостинг услуги следва да знаят кой е компетентният 
орган за наказателно преследване на терористични престъпления в държавата 
членка, в която са установени. Следователно никога не следва да има каквото и да 
било съмнение.

Изменение 635
Аксел Фос
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато доставчиците на хостинг 
услуги узнаят за доказателства за 
терористични престъпления, те 
незабавно уведомяват органите, 
компетентни за разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления в съответната държава 
членка или звеното за контакт в 
държавата членка съгласно член 14, 
параграф 2, в която се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 
услуги могат да предават тази 
информация на Европол за съответни 
последващи действия.

4. Когато доставчиците на хостинг 
услуги узнаят за доказателства за 
терористични престъпления, те 
незабавно информират органите, 
компетентни за разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления в съответната държава 
членка. Когато е невъзможно да се 
установи съответната държава 
членка, доставчиците на хостинг 
услуги уведомяват звеното за контакт в 
държавата членка съгласно член 14, 
параграф 3, в която се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител, и предават 
тази информация и на Европол за 
съответни последващи действия.

Or. en

Изменение 636
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато доставчиците на хостинг 
услуги узнаят за доказателства за 
терористични престъпления, те 
незабавно уведомяват органите, 
компетентни за разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления в съответната държава 
членка или звеното за контакт в 
държавата членка съгласно член 14, 
параграф 2, в която се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 

4. Когато доставчиците на хостинг 
услуги узнаят или бъдат осведомени за 
доказателства за незаконно 
терористично съдържание, те 
незабавно уведомяват органите, 
компетентни за разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления в съответната държава 
членка или звеното за контакт в 
държавата членка съгласно член 14, 
параграф 2, в която се намира тяхното 
основно място на стопанска дейност или 
законният им представител.
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услуги могат да предават тази 
информация на Европол за съответни 
последващи действия.

Or. en

Изменение 637
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване и 
сигналите по електронен път и 
осигурява бързото им обработване 
съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, 
че тази информация е обществено 
достояние.

1. Доставчиците на хостинг услуги, 
които са изложени на терористично 
съдържание и получават заповеди за 
премахване, създават звено за контакт, 
което получава заповедите за 
премахване и сигналите по електронен 
път и осигурява бързото им обработване 
съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, 
че тази информация е обществено 
достояние.

Or. en

Изменение 638
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване и 
сигналите по електронен път и 
осигурява бързото им обработване 
съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, 
че тази информация е обществено 
достояние.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване и 
сигналите по електронен път и 
осигурява експедитивното им 
обработване съгласно членове 4 и 5. Те 
гарантират, че тази информация е 
обществено достояние.



PE636.147v02-00 150/199 AM\1177909BG.docx

BG

Or. en

Изменение 639
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване и 
сигналите по електронен път и 
осигурява бързото им обработване 
съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, 
че тази информация е обществено 
достояние.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване по 
електронен път и осигурява бързото им 
обработване съгласно член 4. Те 
гарантират, че тази информация е 
обществено достояние.

Or. en

Изменение 640
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване и 
сигналите по електронен път и 
осигурява бързото им обработване 
съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, 
че тази информация е обществено 
достояние.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
създават звено за контакт, което 
получава заповедите за премахване по 
електронен път и осигурява бързото им 
обработване съгласно член 4. Те 
гарантират, че тази информация е 
обществено достояние.

Or. en

Изменение 641
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В информацията, посочена в 
параграф 1, се посочва официалният 
език или официалните езици на Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на 
който може да се общува със звеното за 
контакт и на който се обменя 
допълнителна информация във връзка 
със заповедите за премахване и 
сигналите съгласно членове 4 и 5. Това 
включва поне един от официалните 
езици на държавата членка, в която се 
намира основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или е установен или пребивава 
неговият законен представител съгласно 
член 16.

2. В информацията, посочена в 
параграф 1, се посочва официалният 
език или официалните езици на Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на 
който може да се общува със звеното за 
контакт и на който се обменя 
допълнителна информация във връзка 
със заповедите за премахване и 
сигналите съгласно член 4. Това 
включва поне един от официалните 
езици на държавата членка, в която се 
намира основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или е установен или пребивава 
неговият законен представител съгласно 
член 16.

Or. en

Изменение 642
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В информацията, посочена в 
параграф 1, се посочва официалният 
език или официалните езици на Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на 
който може да се общува със звеното за 
контакт и на който се обменя 
допълнителна информация във връзка 
със заповедите за премахване и 
сигналите съгласно членове 4 и 5. Това 
включва поне един от официалните 
езици на държавата членка, в която се 
намира основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или е установен или пребивава 

2. В информацията, посочена в 
параграф 1, се посочва официалният 
език или официалните езици на Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на 
който може да се общува със звеното за 
контакт и на който се обменя 
допълнителна информация във връзка 
със заповедите за премахване съгласно 
член 4. Това включва поне един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се намира основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или е 
установен или пребивава неговият 
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неговият законен представител съгласно 
член 16.

законен представител съгласно член 16.

Or. en

Изменение 643
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В информацията, посочена в 
параграф 1, се посочва официалният 
език или официалните езици на Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на 
който може да се общува със звеното за 
контакт и на който се обменя 
допълнителна информация във връзка 
със заповедите за премахване и 
сигналите съгласно членове 4 и 5. Това 
включва поне един от официалните 
езици на държавата членка, в която се 
намира основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или е установен или пребивава 
неговият законен представител съгласно 
член 16.

2. В информацията, посочена в 
параграф 1, се посочва официалният 
език или официалните езици на Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на 
който може да се общува със звеното за 
контакт и на който се обменя 
допълнителна информация във връзка 
със заповедите за премахване съгласно 
член 4. Това включва поне един от 
официалните езици на държавата 
членка, в която се намира основното 
място на стопанска дейност на 
доставчика на хостинг услуги или е 
установен или пребивава неговият 
законен представител съгласно член 16.

Or. en

Изменение 644
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават звено 
за контакт, което обработва исканията 
за разяснения и обратна информация 
във връзка с издадените от тях заповеди 

3. Държавите членки създават едно 
звено за контакт, което обработва 
исканията за разяснения и обратна 
информация във връзка с издадените от 
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за премахване и подадените от тях 
сигнали. Информацията относно 
звеното за контакт се прави обществено 
достояние.

тях заповеди за премахване. 
Информацията относно звеното за 
контакт се прави обществено достояние.

Or. en

Изменение 645
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават звено 
за контакт, което обработва исканията 
за разяснения и обратна информация 
във връзка с издадените от тях заповеди 
за премахване и подадените от тях 
сигнали. Информацията относно 
звеното за контакт се прави обществено 
достояние.

3. Държавите членки създават звено 
за контакт, което обработва исканията 
за разяснения и обратна информация 
във връзка с издадените от тях заповеди 
за премахване. Информацията относно 
звеното за контакт се прави обществено 
достояние.

Or. en

Изменение 646
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки създават звено 
за контакт, което обработва исканията 
за разяснения и обратна информация 
във връзка с издадените от тях заповеди 
за премахване и подадените от тях 
сигнали. Информацията относно 
звеното за контакт се прави обществено 
достояние.

3. Държавите членки създават звено 
за контакт, което обработва исканията 
за разяснения и обратна информация 
във връзка с издадените от тях заповеди 
за премахване. Информацията относно 
звеното за контакт се прави обществено 
достояние.

Or. en
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Изменение 647
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на членове 6, 18 и 21 
юрисдикция има държавата членка, в 
която се намира основно място на 
стопанска дейност на доставчика на 
хостинг услуги. За доставчик на 
хостинг услуги, който няма основно 
място на стопанска дейност в никоя 
държава членка, се счита, че е под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която пребивава или е установен 
неговият законен представител, посочен 
в член 16.

1. За целите на членове 6, 18 и 21 
юрисдикция има държавата членка на 
издаващия компетентен орган. За 
доставчик на хостинг услуги, който 
няма основно място на стопанска 
дейност в никоя държава членка, се 
счита, че е под юрисдикцията на 
държавата членка, в която пребивава 
или е установен неговият законен 
представител, посочен в член 16.

Or. en

Изменение 648
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на членове 6, 18 и 21 
юрисдикция има държавата членка, в 
която се намира основно място на 
стопанска дейност на доставчика на 
хостинг услуги. За доставчик на хостинг 
услуги, който няма основно място на 
стопанска дейност в никоя държава 
членка, се счита, че е под юрисдикцията 
на държавата членка, в която пребивава 
или е установен неговият законен 
представител, посочен в член 16.

1. За целите на членове 4, 11а, 18 и 
21 юрисдикция има държавата членка, в 
която се намира основно място на 
стопанска дейност на доставчика на 
хостинг услуги. За доставчик на хостинг 
услуги, който няма основно място на 
стопанска дейност в никоя държава 
членка, се счита, че е под юрисдикцията 
на държавата членка, в която пребивава 
или е установен неговият законен 
представител, посочен в член 16.

Or. en
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Изменение 649
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато доставчик на хостинг 
услуги не е определил свой законен 
представител, всички държави членки 
имат юрисдикция.

2. Когато доставчик на хостинг 
услуги не е определил свой законен 
представител, всички държави членки 
имат юрисдикция. Когато дадена 
държава членки реши да упражнява 
тази юрисдикция, тя информира 
всички други държави членки.

Or. en

Изменение 650
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато доставчик на хостинг 
услуги не е определил свой законен 
представител, всички държави членки 
имат юрисдикция.

2. Когато доставчик на хостинг 
услуги, който няма основно място на 
стопанска дейност в никоя държава 
членка, не е определил свой законен 
представител, всички държави членки 
имат юрисдикция.

Or. en

Изменение 651
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Когато орган на друга държава 
членка е издал заповед за премахване в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
тази държава членка има юрисдикция 
да предприеме принудителни мерки 
съгласно своето национално право с 
цел изпълнението на заповедта за 
премахване.

заличава се

Or. en

Изменение 652
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато орган на друга държава 
членка е издал заповед за премахване в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
тази държава членка има юрисдикция 
да предприеме принудителни мерки 
съгласно своето национално право с 
цел изпълнението на заповедта за 
премахване.

заличава се

Or. en

Изменение 653
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато орган на друга държава 
членка е издал заповед за премахване в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
тази държава членка има юрисдикция 
да предприеме принудителни мерки 
съгласно своето национално право с 

заличава се
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цел изпълнението на заповедта за 
премахване.

Or. en

Обосновка

Не трябва да има трансгранично пряко изпълнение, тъй като органите могат да 
упражняват своите правомощия единствено на своя територия. Това беше заличено и 
в общия подход на Съвета, а Комисията вече е приела заличаването.

Изменение 654
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато орган на друга държава 
членка е издал заповед за премахване в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
тази държава членка има юрисдикция 
да предприеме принудителни мерки 
съгласно своето национално право с 
цел изпълнението на заповедта за 
премахване.

заличава се

Or. en

Изменение 655
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато орган на друга държава 
членка е издал заповед за премахване в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
тази държава членка има юрисдикция 
да предприеме принудителни мерки 
съгласно своето национално право с 
цел изпълнението на заповедта за 

заличава се
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премахване.

Or. en

Обосновка

Не следва да има трансгранични заповеди за премахване.

Изменение 656
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Жалбата, посочена в член 4, 
параграф 9, се внася в съда на 
държавата членка, където се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или където пребивава или е 
установен законният представител, 
определен от доставчика на хостинг 
услуги съгласно член 16.

Or. en

Изменение 657
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчик на хостинг услуги, 
който не е установен в Съюза, но 
предлага услуги в Съюза, определя 
писмено дадено юридическо или 
физическо лице за свой законен 
представител в Съюза за целите на 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповеди за 
премахване, сигнали, искания и 

1. Доставчик на хостинг услуги, 
който не е установен в Съюза, но 
предлага услуги в Съюза, определя 
писмено дадено юридическо или 
физическо лице за свой законен 
представител в Съюза за целите на 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповеди за 
премахване, издадени от компетентните 
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решения, издадени от компетентните 
органи на основание настоящия 
регламент. Законният представител 
пребивава или е установен в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
на хостинг услуги предлага услугите си.

органи на основание настоящия 
регламент. Законният представител 
пребивава или е установен в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
на хостинг услуги предлага услугите си.

Or. en

Изменение 658
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчик на хостинг услуги, 
който не е установен в Съюза, но 
предлага услуги в Съюза, определя 
писмено дадено юридическо или 
физическо лице за свой законен 
представител в Съюза за целите на 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповеди за 
премахване, сигнали, искания и 
решения, издадени от компетентните 
органи на основание настоящия 
регламент. Законният представител 
пребивава или е установен в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
на хостинг услуги предлага услугите си.

1. Доставчик на хостинг услуги, 
който не е установен в Съюза, но 
предлага услуги в Съюза, определя 
писмено дадено юридическо или 
физическо лице за свой законен 
представител в Съюза за целите на 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповеди за 
премахване, искания и решения, 
издадени от компетентните органи на 
основание настоящия регламент. 
Законният представител пребивава или 
е установен в една от държавите членки, 
в които доставчикът на хостинг услуги 
предлага услугите си.

Or. en

Изменение 659
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчик на хостинг услуги, 1. Доставчик на хостинг услуги, 
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който не е установен в Съюза, но 
предлага услуги в Съюза, определя 
писмено дадено юридическо или 
физическо лице за свой законен 
представител в Съюза за целите на 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповеди за 
премахване, сигнали, искания и 
решения, издадени от компетентните 
органи на основание настоящия 
регламент. Законният представител 
пребивава или е установен в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
на хостинг услуги предлага услугите си.

който не е установен в Съюза, но 
предлага услуги в Съюза, определя 
писмено дадено юридическо или 
физическо лице за свой законен 
представител в Съюза за целите на 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповеди за 
премахване и решения, издадени от 
компетентните органи на основание 
настоящия регламент. Законният 
представител пребивава или е установен 
в една от държавите членки, в които 
доставчикът на хостинг услуги предлага 
услугите си.

Or. en

Изменение 660
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на хостинг услуги 
възлага на законния представител 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповедите за 
премахване, сигналите, исканията и 
решенията, посочени в параграф 1, от 
името на въпросния доставчик на 
хостинг услуги. Доставчиците на 
хостинг услуги предоставят на своя 
законен представител необходимите 
правомощия и ресурси, за да си 
сътрудничат с компетентните органи и 
да спазват тези решения и заповеди.

2. Доставчикът на хостинг услуги 
възлага на законния представител 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповедите за 
премахване, посочени в параграф 1, от 
името на въпросния доставчик на 
хостинг услуги. Доставчиците на 
хостинг услуги предоставят на своя 
законен представител необходимите 
правомощия и ресурси, за да си 
сътрудничат с компетентните органи и 
да спазват тези решения и заповеди.

Or. en

Изменение 661
Ева Жоли
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на хостинг услуги 
възлага на законния представител 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповедите за 
премахване, сигналите, исканията и 
решенията, посочени в параграф 1, от 
името на въпросния доставчик на 
хостинг услуги. Доставчиците на 
хостинг услуги предоставят на своя 
законен представител необходимите 
правомощия и ресурси, за да си 
сътрудничат с компетентните органи и 
да спазват тези решения и заповеди.

2. Доставчикът на хостинг услуги 
възлага на законния представител 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповедите за 
премахване, исканията и решенията, 
посочени в параграф 1, от името на 
въпросния доставчик на хостинг услуги. 
Доставчиците на хостинг услуги 
предоставят на своя законен 
представител необходимите 
правомощия и ресурси, за да си 
сътрудничат с компетентните органи и 
да спазват тези решения и заповеди.

Or. en

Изменение 662
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на хостинг услуги 
възлага на законния представител 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповедите за 
премахване, сигналите, исканията и 
решенията, посочени в параграф 1, от 
името на въпросния доставчик на 
хостинг услуги. Доставчиците на 
хостинг услуги предоставят на своя 
законен представител необходимите 
правомощия и ресурси, за да си 
сътрудничат с компетентните органи и 
да спазват тези решения и заповеди.

2. Доставчикът на хостинг услуги 
възлага на законния представител 
получаването, спазването и 
изпълнението на заповедите за 
премахване и решенията, посочени в 
параграф 1, от името на въпросния 
доставчик на хостинг услуги. 
Доставчиците на хостинг услуги 
предоставят на своя законен 
представител необходимите 
правомощия и ресурси, за да си 
сътрудничат с компетентните органи и 
да спазват тези решения и заповеди.

Or. en
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Изменение 663
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
независимия и безпристрастен 
публичен орган или органи, които са 
компетентни:

Or. en

Изменение 664
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
съдебен или независим 
административен орган, който е 
компетентен:

Or. en

Изменение 665
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
съдебния орган или съдебните органи, 
които са компетентни:

Or. en
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Изменение 666
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
един административен или съдебен 
орган, който е компетентен:

Or. en

Изменение 667
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
съдебния орган или съдебните органи, 
които са компетентни:

Or. en

Изменение 668
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
съдебния орган, който е 
компетентен:

Or. en
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Изменение 669
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
органа или органите, които са 
компетентни:

1. Всяка държава членка определя 
органа, който е компетентен:

Or. en

Изменение 670
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за откриването и 
идентифицирането на терористично 
съдържание и за изпращането на 
сигнал за него до доставчиците на 
хостинг услуги в съответствие с 
член 5;

заличава се

Or. en

Изменение 671
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за откриването и 
идентифицирането на терористично 
съдържание и за изпращането на 
сигнал за него до доставчиците на 

заличава се
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хостинг услуги в съответствие с 
член 5;

Or. en

Изменение 672
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за откриването и 
идентифицирането на терористично 
съдържание и за изпращането на 
сигнал за него до доставчиците на 
хостинг услуги в съответствие с 
член 5;

заличава се

Or. en

Изменение 673
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за откриването и 
идентифицирането на терористично 
съдържание и за изпращането на 
сигнал за него до доставчиците на 
хостинг услуги в съответствие с 
член 5;

заличава се

Or. en

Изменение 674
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 675
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 676
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 677
Ева Жоли



AM\1177909BG.docx 167/199 PE636.147v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 678
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до [шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] държавите членки 
уведомяват Комисията за 
компетентните органи, посочени в 
параграф 1. Комисията публикува 
уведомлението и всички негови 
изменения в Официален вестник на 
Европейския съюз.

2. Най-късно до [шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] държавите членки 
уведомяват Комисията за 
компетентните органи, посочени в 
параграф 1. Комисията създава онлайн 
регистър на всички тези 
компетентни органи. Комисията 
публикува уведомлението и всички 
негови изменения в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 679
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Право на ефективна съдебна защита
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1. Без да се засяга което и да било 
друго административно или 
несъдебно средство за защита, всяко 
физическо или юридическо лице има 
право на ефективна съдебна защита 
срещу правно обвързващо решение на 
компетентен орган.
2. Производство срещу компетентен 
орган се завежда пред съдилищата на 
държавата членка, където се намира 
основното място на стопанска 
дейност на доставчика на хостинг 
услуги или където съгласно член 16 
пребивава или е установен законният 
представител, без да се засягат 
определените в член 15 правила за 
юрисдикцията.
3. Компетентните органи трябва да 
спазват съответното европейско и 
национално законодателство при 
изпълнението на задълженията, 
описани в членове 4, 5 и 6 от 
настоящия регламент.
4. Ако съдебният орган счита, че 
компетентният орган не спазва 
съответната правна рамка, 
компетентният орган гарантира без 
ненужно забавяне възстановяването 
на съдържанието, което е обект на 
заповедта за премахване или на 
сигнала.

Or. en

Изменение 680
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Средства за правна защита
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Доставчиците на съдържание, чието 
съдържание е било премахнато без 
законни основания вследствие на 
заповед за премахване, имат право 
както на административни, така и 
на съдебни ефективни средства за 
правна защита срещу решение, 
произтичащо от настоящия 
регламент, което ги касае.

Or. en

Изменение 681
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 682
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, 

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

приложими при систематични и 
продължаващи нарушения от страна на 
доставчиците на хостинг услуги на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното налагане. Тези 
санкции се ограничават до нарушения 
на задълженията, произтичащи от:

Or. en

Изменение 683
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) член 3, параграф 2 (условия за 
ползване на доставчиците на хостинг 
услуги);

заличава се

Or. en

Изменение 684
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) член 3, параграф 2 (условия за 
ползване на доставчиците на хостинг 
услуги);

заличава се

Or. en

Изменение 685
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член 5, параграфи 5 и 6 (оценка 
на сигнали и обратна информация);

заличава се

Or. en

Изменение 686
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член 5, параграфи 5 и 6 (оценка 
на сигнали и обратна информация);

заличава се

Or. en

Изменение 687
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) член 5, параграфи 5 и 6 (оценка 
на сигнали и обратна информация);

заличава се

Or. en

Изменение 688
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

в) член 5, параграфи 5 и 6 (оценка 
на сигнали и обратна информация);

заличава се

Or. en

Изменение 689
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 690
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 691
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

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

заличава се

Or. en

Изменение 692
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) член 6, параграф 2 (доклади за 
допълните мерки);

Or. en

Изменение 693
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) член 6, параграфи 2 и 3 (доклади 
за проактивните мерки);

Or. en

Изменение 694
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) член 7 (съхраняване на данни); заличава се

Or. en

Изменение 695
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) член 9 (гаранции по отношение 
на премахването на съдържание);

Or. en

Изменение 696
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) член 13, параграф 4 
(информация за доказателства за 
терористични престъпления);

заличава се

Or. en

Изменение 697
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ла (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) държавите членки 
установяват правилата относно 
санкциите, които се налагат при 
нарушения на разпоредбите, приети 
от компетентните органи в 
съответствие с настоящия 
регламент, и вземат всички 
необходими мерки за гарантиране на 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 698
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Най-късно до [шест месеца 
от влизането в сила на настоящия 
регламент] държавите членки 
съобщават на Комисията тези правила и 
мерки и ѝ съобщават незабавно всички 
последващи техни изменения

2. Предвидените санкции съгласно 
параграфи 1 и 1а трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Най-късно до [18 месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент] държавите членки 
съобщават на Комисията тези правила и 
мерки и ѝ съобщават незабавно всички 
последващи техни изменения.

Or. en

Изменение 699
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
при определянето на вида и размера на 

3. Държавите членки гарантират, че 
при определянето на вида и размера на 
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санкциите компетентните органи 
вземат предвид всички значими 
обстоятелства, в това число:

санкциите са взети предвид всички 
значими обстоятелства, в това число:

Or. en

Изменение 700
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението;

a) естеството, тежестта и 
продължителността на неспазването на 
задълженията;

Or. en

Изменение 701
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали нарушението е умишлено 
или е резултат от небрежност;

б) дали неспазването на 
задълженията е умишлено или е 
резултат от небрежност;

Or. en

Изменение 702
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение
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в) предишни нарушения, 
извършени от отговорното юридическо 
лице;

в) предишни неспазвания на 
задълженията, извършени от 
отговорното юридическо лице;

Or. en

Изменение 703
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансовата стабилност на 
отговорното юридическо лице;

г) финансовата стабилност на 
отговорното юридическо лице и всеки 
материален интерес при 
нарушаването на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 704
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансовата стабилност на 
отговорното юридическо лице;

г) мащаба на предприятието, 
капацитета и финансовата стабилност 
на отговорното юридическо или 
физическо лице;

Or. en

Изменение 705
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансовата стабилност на 
отговорното юридическо лице;

г) капацитета по отношение на 
финансовата стабилност, човешките 
ресурси и експертния опит на 
отговорното юридическо лице;

Or. en

Обосновка

Правилото за едночасовия срок е един от ключовите елементи на настоящия 
регламент. Въпреки че то ще помогне за по-ефикасното премахване на терористично 
онлайн съдържание, ще има и случаи, в които даден доставчик на хостинг услуги 
просто няма да бъде в състояние да реагира навреме. Това може да се случи особено 
на малки доставчици на хостинг услуги, които не разполагат със средства, 
организация или експертен опит за справяне с такъв вид ситуации. С цел 
предотвратяване на санкции, при които не се отчитат специфичните 
обстоятелства на дадения случай, в параграф 3 следва да бъдат добавени повече 
критерии, които да акцентират върху способността за спазване на задълженията.

Изменение 706
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) мащаба и оперативния 
капацитет на въпросния доставчик 
на хостинг услуги;

Or. en

Изменение 707
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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да) естеството и мащаба на 
доставчиците на хостинг услуги, по-
специално за микропредприятия или 
малки предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията.

Or. en

Изменение 708
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) докладите, изпратени от 
доставчиците на хостинг услуги, 
когато не са били в състояние да 
изпълнят навреме дадена заповед за 
премахване.

Or. en

Изменение 709
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) техническите и 
организационните способности за 
навременна реакция на доставчика на 
хостинг услуги.

Or. en

Обосновка

Правилото за едночасовия срок е един от ключовите елементи на настоящия 
регламент. Въпреки че то ще помогне за по-ефикасното премахване на терористично 
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онлайн съдържание, ще има и случаи, в които даден доставчик на хостинг услуги 
просто няма да бъде в състояние да реагира навреме. Това може да се случи особено 
на малки доставчици на хостинг услуги, които не разполагат със средства, 
организация или експертен опит за справяне с такъв вид ситуации. С цел 
предотвратяване на санкции, при които не се отчитат специфичните 
обстоятелства на дадения случай, в параграф 3 следва да бъдат добавени повече 
критерии, които да акцентират върху способността за спазване на задълженията.

Изменение 710
Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обосновани случаи компетентният 
орган може да отмени или да намали 
санкцията.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложените изменения на букви г) и еа), както и на 
съображение 38.

Изменение 711
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) икономическия и техническия 
капацитет на доставчиците на 
хостинг услуги.

Or. en

Изменение 712
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 713
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 714
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. При определянето на 
санкциите държавите членки вземат 
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предвид спецификите на 
микропредприятията или малките 
предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията.

Or. en

Изменение 715
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически изисквания и изменения на 
образците за заповедите за премахване

Технически изисквания, критерии за 
оценка на значимостта и изменения 
на образците за заповедите за 
премахване

Or. en

Изменение 716
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 20 с цел 
допълване на настоящия регламент с 
критерии и цифри, които да бъдат 
използвани от компетентните 
органи за определяне какво 
съответства на значителен брой 
неоспорени заповеди за премахване, 
както се посочва в настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 717
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация относно броя на 
издадените заповеди за премахване и 
подадените сигнали, броя на 
материалите с терористично 
съдържание, които са били премахнати 
или достъпът до които е бил блокиран, 
включително съответните срокове 
съгласно членове 4 и 5;

a) информация относно броя на 
издадените заповеди за премахване, 
броя на материалите с терористично 
съдържание, които са били премахнати 
или достъпът до които е бил блокиран, 
включително съответните срокове 
съгласно член 4, и информация 
относно броя на съответните случаи 
на успешно разкриване, разследване и 
наказателно преследване на 
терористични престъпления;

Or. en

Изменение 718
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация относно броя на 
издадените заповеди за премахване и 
подадените сигнали, броя на 
материалите с терористично 
съдържание, които са били премахнати 
или достъпът до които е бил блокиран, 
включително съответните срокове 
съгласно членове 4 и 5;

a) информация относно броя на 
издадените заповеди за премахване и 
подадените сигнали, броя на 
материалите с незаконно терористично 
съдържание, които са били премахнати 
или достъпът до които е бил блокиран, 
включително съответните срокове 
съгласно член 4;

Or. en

Изменение 719
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Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация относно броя на 
издадените заповеди за премахване и 
подадените сигнали, броя на 
материалите с терористично 
съдържание, които са били премахнати 
или достъпът до които е бил блокиран, 
включително съответните срокове 
съгласно членове 4 и 5;

a) информация относно броя на 
издадените заповеди за премахване и 
подадените сигнали, броя на 
материалите с терористично 
съдържание, които са били премахнати 
или достъпът до които е бил блокиран, 
включително съответните срокове 
съгласно член 4;

Or. en

Изменение 720
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) информация относно броя на 
случаите на успешно разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на терористични 
престъпления;

Or. en

Изменение 721
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б

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

б) информация относно 
конкретните проактивни мерки, 
посочени в член 6, включително 
количеството съдържание, което е било 
премахнато или достъпът до което е бил 
блокиран;

Or. en

Изменение 722
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 723
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация относно броя на 
исканията за достъп, издадени от 
националните компетентни органи 
във връзка със запазено от 
доставчиците на хостинг услуги 
съдържание съгласно член 7;
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Or. en

Изменение 724
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация относно броя на 
започнатите процедури за правна 
защита и решенията, взети от 
компетентния орган в съответствие с 
националното законодателство.

г) информация относно броя на 
започнатите процедури за правна 
защита съгласно член 11а и решенията, 
взети от компетентния орган в 
съответствие с националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 725
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация относно броя на 
започнатите процедури за правна 
защита и решенията, взети от 
компетентния орган в съответствие с 
националното законодателство.

г) информация относно броя на 
започнатите процедури за правна 
защита съгласно член 12а и решенията, 
взети от компетентния орган в 
съответствие с националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 726
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. В контекста на тази 
оценка Комисията докладва и 
относно необходимостта, 
осъществимостта и ефективността 
на създаването на европейска 
платформа за терористично онлайн 
съдържание, която ще позволи на 
всички държави членки да използват 
един сигурен канал за комуникация за 
изпращане на сигнали и заповеди за 
премахване на терористично 
съдържание на доставчици на 
хостинг услуги. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Or. en

Изменение 727
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
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ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се 
придружава от законодателни 
предложения. Държавите членки 
предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на доклада.

функционирането и ефективността на 
предпазните механизми. Докладът 
обхваща също и въздействието на 
настоящия регламент върху 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на получаване и 
разпространение на информация, 
както и върху правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Or. en

Изменение 728
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

[Три години от датата на прилагане на 
настоящия регламент] Комисията 
извършва оценка на настоящия 
регламент и представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящия 
регламент, включително ефективността 
на предпазните механизми. Докладът 
обхваща също и въздействието на 
настоящия регламент върху 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, върху 
медиите и журналистиката, върху 
изкуствата и върху академичните 
изследвания. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Or. en
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Изменение 729
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието на 
настоящия регламент върху 
основните права, и по-специално 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Когато това 
е целесъобразно, докладът се 
придружава от законодателни 
предложения. Държавите членки 
предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на доклада.

Or. en

Изменение 730
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
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Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми и въздействието върху 
основните права, в т.ч. свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
получаване и разпространение на 
информация. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Or. en

Изменение 731
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се 
придружава от законодателни 
предложения. Държавите членки 
предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на доклада.

Не по-рано от [три години от датата на 
прилагане на настоящата директива] 
Комисията извършва оценка на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящата директива, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Докладът обхваща също и 
въздействието на настоящата 
директива върху свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, както и върху правото 
на неприкосновеност на личния и 
семейния живот и на защита на 
личните данни. Държавите членки 
предоставят на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на доклада.

Or. en
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Изменение 732
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [6 месеца след 
влизането му в сила].

Той се прилага от [12 месеца след 
влизането му в сила].

Or. en

Изменение 733
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [6 месеца след 
влизането му в сила].

Той се прилага от [12 месеца след 
влизането му в сила].

Or. en

Изменение 734
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [6 месеца след 
влизането му в сила].

Той се прилага от [18 месеца след 
влизането му в сила].

Or. en

Изменение 735
Ева Жоли
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Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС)….16 
адресатът на заповедта за премахване 
премахва терористичното съдържание 
или блокира достъпа до него в срок от 
един час от получаването на заповедта 
за премахване от компетентния орган.

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС)….16 
адресатът на заповедта за премахване 
премахва терористичното съдържание 
или блокира достъпа до него възможно 
най-скоро след получаването на 
заповедта за премахване от 
компетентния орган.

_________________ _________________
16 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн ( ОВ L ...).

16 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн ( ОВ L ...).

Or. en

Изменение 736
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 7 от Регламент 
(ЕС)….17, адресатите трябва да 
съхраняват съдържанието и свързаните 
с него данни, което е било премахнато 
или до което е бил блокиран достъпът, 
за срок от шест месеца или повече при 
поискване от компетентните органи или 
съдилища.

В съответствие с член 7 от Регламент 
(ЕС)….17, адресатите трябва да 
съхраняват съдържанието и свързаните 
с него данни, което е било премахнато 
или до което е бил блокиран достъпът, 
за срок от шест месеца или повече при 
поискване от компетентните органи или 
съдилища. Адресатите трябва да 
заличат съдържанието и свързаните 
с него данни веднага след това.

_________________ _________________
17 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн ( ОВ L ...).

17 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн ( ОВ L ...).
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Or. en

Изменение 737
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел А – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка, под чиято 
юрисдикция е адресатът: [ако е 
различна от издаващата държава] 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

заличава се

Or. en

Изменение 738
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б Съдържание, което трябва да се 
премахне или до което трябва да се 
блокира достъпът в срок от един час:

Б Съдържание, което трябва да се 
премахне или до което трябва да се 
блокира достъпът възможно най-скоро:

Or. en

Изменение 739
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Причини, обясняващи защо 
съдържанието се счита за терористично 

Причини, обясняващи защо 
съдържанието се счита за терористично 
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съдържание в съответствие с член 2, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) xxx. 
Съдържанието (поставя се отметка 
в съответното(ите) квадратче(та):

съдържание в съответствие с член 2, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) xxx:

Or. en

Изменение 740
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] подбужда, пропагандира или 
възхвалява извършването на 
терористични престъпления (член 2, 
параграф 5, буква а)

заличава се

Or. en

Изменение 741
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] насърчава съучастието в 
терористични престъпления (член 2, 
параграф 5, буква б)

заличава се

Or. en

Изменение 742
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] популяризира дейностите на 
терористична група, като насърчава 
участието във или подкрепата за 
терористичната група (член 2, 
параграф 5, буква в)

заличава се

Or. en

Изменение 743
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] дава указания относно методи или 
техники за извършване на 
терористични престъпления (член 2, 
параграф 5, буква г)

заличава се

Or. en

Изменение 744
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителна информация за 
причините, поради които 
съдържанието се счита за 
терористично съдържание 
(незадължително поле): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………

заличава се
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……………………………………………
……….

Or. en

Изменение 745
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел В – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] по причини, свързани с 
обществената сигурност, адресатът не 
трябва да информира доставчика на 
съдържание, чието съдържание се 
премахва или достъпът до което се 
блокира.

[ ] по причини, свързани с (поставя се 
отметка в съответното квадратче)
□ продължаващи наказателни 
разследвания
□ предотвратяване на терористични 
престъпления
адресатът не трябва да информира 
доставчика на съдържание, чието 
съдържание се премахва или достъпът 
до което се блокира.

Or. en

Изменение 746
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел В – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За останалите случаи: подробности 
относно възможностите за оспорване на 
заповедта за премахване в издаващата 
държава членка (които могат да бъдат 
предадени на доставчика на съдържание 
при поискване) съгласно националното 
законодателство; вж. раздел Ж по-долу:

За останалите случаи: подробности и 
крайни срокове относно възможностите 
за оспорване на заповедта за премахване 
в издаващата държава членка (които се 
предават на доставчика на съдържание) 
съгласно националното 
законодателство; вж. раздел Ж по-долу:

Or. en
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Изменение 747
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г Уведомяване на имащата 
юрисдикция държава членка

заличава се

[ ] Поставя се отметка, ако 
адресатът е под юрисдикцията на 
държава, различна от издаващата 
държава членка:
[ ] копие от заповедта за премахване 
се изпраща на съответния 
компетентен орган на имащата 
юрисдикция държава

Or. en

Изменение 748
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Д – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] съдия, съд или разследващ съдия [ ] съдия
[ ] съд
[ ] разследващ съдия

Or. en

Изменение 749
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Д – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] правоприлагащ орган заличава се

Or. en

Изменение 750
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Д – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] друг компетентен орган→ попълва 
се също раздел Е

заличава се

Or. en

Изменение 751
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение I – раздел Е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координати за връзка с органа на 
държавата, под чиято юрисдикция се 
намира адресатът [ако е различна от 
издаващата държава членка]

заличава се

Or. en

Изменение 752
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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– невъзможност доставчикът на 
хостинг услуги да изпълни заповедта 
поради технически или практични 
причини

Or. en

Изменение 753
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение III – раздел Б – точка i – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[ ] заповедта за премахване не 
установява в достатъчна степен 
незаконността на съдържанието

Or. en


