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Изменение 179
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 180
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 22

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

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

Or. en

Изменение 181
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления. Въпреки 
това този срок може да бъде удължен за 
периода, който е необходим, в случай че 
процедурата по обжалване е започнала, 
но не е приключила в рамките на 
шестмесечния срок по искане на органа, 
занимаващ се с обжалването. Тази 
продължителност следва да бъде 
достатъчна, за да се даде възможност на 
правоприлагащите органи да запазят 
необходимите доказателства във връзка 
с разследванията, като същевременно се 
гарантира балансът със съответните 
основни права. Свързаните с това 
данни следва да бъдат заличени след 
този шестмесечен период.

Or. en

Изменение 182
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира 
пропорционалността, периодът на 
съхранение следва да бъде ограничен до 
шест месеца, за да се даде достатъчно 
време на доставчиците на съдържание 
да започнат процеса на обжалване и да 
се даде възможност на 
правоприлагащите органи да получат 
достъп до съответните данни от 
значение за разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления. Въпреки 
това този срок може да бъде удължен за 
периода, който е необходим, в случай че 
процедурата по обжалване е започнала, 
но не е приключила в рамките на 

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

шестмесечния срок по искане на органа, 
занимаващ се с обжалването. След този 
срок засегнатите данни следва да 
бъдат заличени в съответствие с 
членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права.

Or. en

Изменение 183
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Настоящият регламент не засяга 
процесуалните гаранции и 
процедурните мерки за разследване, 
свързани с достъпа до съдържание и 
свързаните с него данни, съхранявани за 
целите на разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления, уредени 
съгласно националното законодателство 
на държавите членки и съгласно 
законодателството на Съюза.

(23) Настоящият регламент не засяга 
процесуалните гаранции и 
процедурните мерки за разследване, 
свързани с достъпа до съдържание и 
свързаните с него данни, съхранявани за 
целите на разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления, уредени 
съгласно националното законодателство 
на държавите членки и съгласно 
законодателството на Съюза. 
Държавите членки следва да създадат 
ясни и точни правила, в които се 
посочва при какви обстоятелства и 
условия компетентните национални 
органи могат да имат достъп до 
съхраняваното съдържание и всички, 
свързани с него данни, с конкретната 
цел да се гарантира ефективното 
упражняване на основните права и 
предотвратяването на тяхното 
нарушаване. Достъпът до такова 
съдържание и данни трябва да е 
предмет на предварително 
разглеждане от съд или независим 
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административен орган освен в 
надлежно обосновани спешни случаи.

Or. en

Изменение 184
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Настоящият регламент не засяга 
процесуалните гаранции и 
процедурните мерки за разследване, 
свързани с достъпа до съдържание и 
свързаните с него данни, съхранявани за 
целите на разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления, уредени 
съгласно националното законодателство 
на държавите членки и съгласно 
законодателството на Съюза.

(23) Настоящият регламент не засяга 
процесуалните гаранции и 
процедурните мерки за разследване, 
свързани с достъпа до съдържание и 
свързаните с него данни, съхранявани за 
целите на разследването и 
наказателното преследване на 
терористични престъпления, уредени 
съгласно националното законодателство 
на държавите членки и съгласно 
законодателството на Съюза. 
Достъпът до такова съдържание и 
данни трябва да е предмет на 
разглеждане от съд или независим 
административен орган освен в 
спешни случаи.

Or. en

Изменение 185
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание 

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с незаконното терористично 
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е от съществено значение за 
подобряване на тяхната отчетност 
спрямо техните ползватели и за 
укрепване на доверието на гражданите в 
цифровия единен пазар. Доставчиците 
на хостинг услуги следва да публикуват 
годишни доклади за прозрачност, 
съдържащи полезна информация за 
предприетите действия във връзка с 
откриването, идентифицирането и 
премахването на терористично 
съдържание.

съдържание е от съществено значение за 
подобряване на отчетността спрямо 
ползвателите и за укрепване на 
доверието на гражданите в 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи в Съюза. 
Доставчиците на хостинг услуги следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачност, съдържащи подробна и 
полезна информация за предприетите 
действия във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
незаконно терористично съдържание и 
потенциалните ограничения върху 
законното съдържание. По същия 
начин компетентните органи следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачността, съдържащи подробна 
и съществена информация за броя на 
издадените правни заповеди, броя на 
премахванията, броя на 
идентифицираните и открити 
документи с незаконно терористично 
съдържание, водещо до разследване и 
наказателно преследване на 
терористични престъпления, както и 
броя на ограниченията на законно 
съдържание.

Or. en

Изменение 186
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на доверието 
на гражданите в цифровия единен пазар. 

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на доверието 
на гражданите в цифровия единен пазар. 
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Доставчиците на хостинг услуги следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачност, съдържащи полезна 
информация за предприетите действия 
във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание.

Доставчиците на хостинг услуги следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачност, съдържащи полезна 
информация за предприетите действия 
във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание, както и да 
насърчават обмена на най-добри 
практики с цел ефикасна борба с 
терористичното съдържание.

Or. en

Изменение 187
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на 
доверието на гражданите в цифровия 
единен пазар. Доставчиците на хостинг 
услуги следва да публикуват годишни 
доклади за прозрачност, съдържащи 
полезна информация за предприетите 
действия във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание.

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели. Доставчиците на хостинг 
услуги следва да публикуват годишни 
доклади за прозрачност, съдържащи 
полезна информация за предприетите 
действия във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание.

Or. en

Изменение 188
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на доверието 
на гражданите в цифровия единен пазар. 
Доставчиците на хостинг услуги следва 
да публикуват годишни доклади за 
прозрачност, съдържащи полезна 
информация за предприетите действия 
във връзка с откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание.

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание е 
от съществено значение за подобряване 
на тяхната отчетност спрямо техните 
ползватели и за укрепване на доверието 
на гражданите в цифровия единен пазар. 
Доставчиците на хостинг услуги, които 
са изложени на терористично 
съдържание, следва да публикуват 
годишни доклади за прозрачност, 
съдържащи полезна информация за 
предприетите действия във връзка с 
откриването, идентифицирането и 
премахването на терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 189
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с терористичното съдържание 
е от съществено значение за 
подобряване на тяхната отчетност 
спрямо техните ползватели и за 
укрепване на доверието на гражданите в 
цифровия единен пазар. Доставчиците 
на хостинг услуги следва да публикуват 
годишни доклади за прозрачност, 
съдържащи полезна информация за 
предприетите действия във връзка с 
откриването, идентифицирането и 
премахването на терористично 
съдържание.

(24) Прозрачността на политиките на 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с незаконното терористично 
съдържание е от съществено значение за 
подобряване на тяхната отчетност 
спрямо техните ползватели и за 
укрепване на доверието на гражданите в 
цифровия единен пазар. Доставчиците 
на хостинг услуги следва да публикуват 
годишни доклади за прозрачност, 
съдържащи полезна информация за 
предприетите действия във връзка с 
откриването, идентифицирането и 
премахването на незаконно 
терористично съдържание.

Or. en
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Изменение 190
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Доставчиците на съдържание, 
чието съдържание е премахнато 
вследствие на заповед за премахване, 
следва да имат право на ефективни 
средства за правна защита в 
съответствие с член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 191
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
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услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

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

Or. en

Изменение 192
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
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ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването 
доставчикът на хостинг услуги да 
възстанови съдържанието, когато то 
е било премахнато поради грешка, не 
засяга възможността доставчиците 
на хостинг услуги да прилагат своите 
условия за ползване на други 
основания.

ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание.

Or. en

Изменение 193
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания. 
Доставчиците на хостинг услуги 
следва да имат достъп до ефективен 
механизъм за обжалване и правна 
защита пред съдебен орган в рамките 
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на държавите членки.

Or. en

Изменение 194
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване на други основания.

(25) Процедурите за подаване на 
жалби представляват необходима 
предпазна мярка срещу погрешното 
премахване на съдържание, защитено 
съгласно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на получаване и 
разпространяване на информация. 
Поради това доставчиците на хостинг 
услуги следва да създадат удобни за 
ползвателите механизми за подаване на 
жалби и да гарантират, че жалбите се 
обработват бързо и при пълна 
прозрачност спрямо доставчика на 
съдържание. Изискването доставчикът 
на хостинг услуги да възстанови 
съдържанието, когато то е било 
премахнато поради грешка, не засяга 
възможността доставчиците на хостинг 
услуги да прилагат своите условия за 
ползване.

Or. en

Изменение 195
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и (26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
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член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на 
доставчика на съдържанието. В 
зависимост от обстоятелствата 
доставчиците на хостинг услуги 
могат да заменят съдържанието, 
което се счита за терористично 
съдържание, със съобщение, че то е 
било премахнато или че достъпът до 
него е бил блокиран в съответствие с 
настоящия регламент. Допълнителна 
информация за причините, както и за 
възможностите доставчикът на 
съдържание да оспори решението, 
следва да бъде предоставена при 
поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че ще 
има обратен ефект доставчикът на 
съдържание да бъде директно уведомен 
за премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 196
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на 
доставчика на съдържанието. В 
зависимост от обстоятелствата 
доставчиците на хостинг услуги могат 
да заменят съдържанието, което се 
счита за терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде 
предоставена при поискване. Когато 
компетентните органи решат, че по 
причини, свързани с обществената 
сигурност, включително в рамките на 
разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание 
да бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това 
доставчика на хостинг услуги.

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва винаги да се 
предоставя, без да е необходимо 
искане.

Or. en

Изменение 197
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Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на доставчика 
на съдържанието. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Обикновено това изисква 
ясно уведомление до доставчика на 
съдържанието. При изключителни 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
незаконно терористично съдържание, 
първо със съобщение, че то е било 
премахнато в съответствие с настоящия 
регламент. Допълнителна информация 
за причините за премахването, както и 
копие от заповедта за премахване и 
информация за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението пред съд, следва да бъде 
предоставена заедно с уведомлението. 
Когато компетентните органи решат, че 
по причини, свързани с обществената 
сигурност, включително в рамките на 
разследване, когато е пропорционално 
и необходимо това да бъде направено, 
се счита, че не е целесъобразно или ще 
има обратен ефект доставчикът на 
съдържание да бъде директно уведомен 
за премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.
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Or. en

Изменение 198
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на доставчика 
на съдържанието. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на доставчика 
на съдържанието. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините за премахването, както и 
копие от заповедта за премахване и 
информация за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
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следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 199
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. Това обаче не изисква 
непременно уведомяване на 
доставчика на съдържанието. В 
зависимост от обстоятелствата 
доставчиците на хостинг услуги могат 
да заменят съдържанието, което се 
счита за терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 

(26) Съгласно член 19 от ДЕС и 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз ефективната 
правна защита изисква лицата да са в 
състояние да установят какви са 
причините, поради които съдържанието, 
качено от тях, е било премахнато или 
достъпът до него е бил блокиран. За 
тази цел доставчикът на хостинг услуги 
следва да предостави на разположение 
на доставчика на съдържание смислена 
информация, позволяваща на 
доставчика на съдържание да оспори 
решението. В зависимост от 
обстоятелствата доставчиците на 
хостинг услуги могат да заменят 
съдържанието, което се счита за 
терористично съдържание, със 
съобщение, че то е било премахнато или 
че достъпът до него е бил блокиран в 
съответствие с настоящия регламент. 
Допълнителна информация за 
причините, както и за възможностите 
доставчикът на съдържание да оспори 
решението, следва да бъде предоставена 
при поискване. Когато компетентните 
органи решат, че по причини, свързани с 
обществената сигурност, включително в 
рамките на разследване, се счита, че не е 
целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
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целесъобразно или ще има обратен 
ефект доставчикът на съдържание да 
бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

бъде директно уведомен за 
премахването на съдържание или за 
блокирането на достъпа до него, те 
следва да уведомят за това доставчика 
на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 200
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, при издаването на заповеди за 
премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си, и когато е целесъобразно, с 
Европол преди издаването на заповеди 
за премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При вземането на решение за 
издаване на заповед за премахване 
компетентният орган следва да 
обърне надлежно внимание на всяко 
уведомление за интереси, свързани с 
намеса в разследванията (избягване на 
конфликти). Когато даден 
компетентен орган е уведомен за 
съществуваща заповед за премахване, 
издадена от компетентния орган на 
друга държава членка, той следва да 
се въздържа от издаването на 
дублираща заповед. При прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
регламент Европол може да окаже 
подкрепа в съответствие със сегашния 
си мандат и съществуващата правна 
уредба.



AM\1177908BG.docx 21/112 PE636.150v02-00

BG

Or. en

Изменение 201
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, при издаването на заповеди за 
премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия 
регламент Европол може да окаже 
подкрепа в съответствие със 
сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си, и когато е целесъобразно, с 
Европол при издаването на заповеди за 
премахване до доставчици на хостинг 
услуги.

Or. en

Изменение 202
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, при издаването на заповеди за 
премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си, и когато е целесъобразно, с 
Европол при издаването на заповеди за 
премахване до доставчици на хостинг 
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услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия 
регламент Европол може да окаже 
подкрепа в съответствие със 
сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

услуги.

Or. en

Изменение 203
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, при издаването на заповеди за 
премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си, и когато е целесъобразно, с 
Европол преди издаването на заповеди 
за премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

Or. en

Изменение 204
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 

(27) За да се избегне дублирането на 
работа и възможната намеса в 
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разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си и, когато е целесъобразно, с 
Европол, при издаването на заповеди за 
премахване или при изпращането на 
сигнали до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

разследвания, компетентните органи 
следва взаимно да се уведомяват и 
координират и да си сътрудничат 
помежду си, и когато е целесъобразно, с 
Европол при издаването на заповеди за 
премахване до доставчици на хостинг 
услуги. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия регламент 
Европол може да окаже подкрепа в 
съответствие със сегашния си мандат и 
съществуващата правна уредба.

Or. en

Изменение 205
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с 
доставчиците на хостинг услуги във 
връзка с установяването, 
прилагането и оценката на 
конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

(28) Компетентните органи в 
държавите членки следва да си 
сътрудничат с оглед на издаването на 
заповед за премахване в съответната 
им юрисдикция. Подобно 
сътрудничество е необходимо и във 
връзка с приемането на правила относно 
санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

Or. en

Изменение 206
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
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Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
установяването, прилагането и 
оценката на конкретни проактивни 
мерки. Подобно сътрудничество е 
необходимо и във връзка с приемането 
на правила относно санкциите, както 
и във връзка с изпълнението и 
налагането на санкции.

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
приемането на правила относно 
санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането им, 
компетентните органи в държавите 
членки следва да си сътрудничат по 
отношение на дискусиите, които водят с 
доставчиците на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 207
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
установяването, прилагането и оценката 
на конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
мерки от доставчиците на хостинг 
услуги, компетентните органи в 
държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка със 
заповедите за премахване и 
установяването, прилагането и оценката 
на конкретни допълнителни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

Or. en
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Изменение 208
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Жерар Дьопре, 
Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
дискусиите, които водят с доставчиците 
на хостинг услуги във връзка с 
установяването, прилагането и оценката 
на конкретни проактивни мерки. 
Подобно сътрудничество е необходимо 
и във връзка с приемането на правила 
относно санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

(28) За да се осигури ефективно и 
достатъчно съгласувано прилагане на 
проактивни мерки, компетентните 
органи в държавите членки следва да си 
сътрудничат и да работят съвместно 
по отношение на дискусиите, които 
водят с доставчиците на хостинг услуги 
във връзка с установяването, 
прилагането и оценката на конкретни 
проактивни мерки. Подобно 
сътрудничество е необходимо и във 
връзка с приемането на правила относно 
санкциите, както и във връзка с 
изпълнението и налагането на санкции.

Or. en

Изменение 209
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането 
на санкции, да бъде напълно 
информиран за издаването на 
заповеди за премахване и за 
подаването на сигнали, както и за 
последващ обмен между доставчика 
на услуги и съответния компетентен 
орган. За тази цел държавите членки 

(29) За тази цел държавите членки 
предоставят подходящи канали или 
механизми за комуникация, 
позволяващи своевременното споделяне 
на съответната информация.
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предоставят подходящи канали или 
механизми за комуникация, 
позволяващи своевременното споделяне 
на съответната информация.

Or. en

Изменение 210
Михал Бони

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането на 
санкции, да бъде напълно информиран 
за издаването на заповеди за премахване 
и за подаването на сигнали, както и за 
последващ обмен между доставчика на 
услуги и съответния компетентен 
орган. За тази цел държавите членки 
предоставят подходящи канали или 
механизми за комуникация, 
позволяващи своевременното споделяне 
на съответната информация.

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането на 
санкции, да бъде напълно информиран 
за издаването на заповеди за премахване 
и за подаването на сигнали, както и за 
последващ обмен между доставчика на 
услуги и съответните компетентни 
органи в другите държави членки. За 
тази цел държавите членки предоставят 
подходящи канали или механизми за 
комуникация, позволяващи 
своевременното споделяне на 
съответната информация.

Or. en

Изменение 211
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането на 
санкции, да бъде напълно информиран 

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането на 
санкции, да бъде напълно информиран 
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за издаването на заповеди за премахване 
и за подаването на сигнали, както и за 
последващ обмен между доставчика на 
услуги и съответния компетентен орган. 
За тази цел държавите членки 
предоставят подходящи канали или 
механизми за комуникация, 
позволяващи своевременното споделяне 
на съответната информация.

за издаването на заповеди за 
премахване, както и за последващ обмен 
между доставчика на услуги и 
съответния компетентен орган. За тази 
цел държавите членки предоставят 
подходящи и сигурни канали или 
механизми за комуникация, 
позволяващи своевременното споделяне 
на съответната информация.

Or. en

Изменение 212
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането на 
санкции, да бъде напълно информиран 
за издаването на заповеди за премахване 
и за подаването на сигнали, както и за 
последващ обмен между доставчика на 
услуги и съответния компетентен орган. 
За тази цел държавите членки 
предоставят подходящи канали или 
механизми за комуникация, 
позволяващи своевременното споделяне 
на съответната информация.

(29) От съществено значение е 
компетентният орган в държавата 
членка, който отговаря за налагането на 
санкции, да бъде напълно информиран 
за издаването на заповеди за 
премахване, както и за последващ обмен 
между доставчика на услуги и 
съответния компетентен орган. За тази 
цел държавите членки предоставят 
подходящи канали или механизми за 
комуникация, позволяващи 
своевременното споделяне на 
съответната информация.

Or. en

Изменение 213
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE636.150v02-00 28/112 AM\1177908BG.docx

BG

(30) За да се улесни бързият обмен на 
информация между компетентните 
органи, както и с доставчиците на 
хостинг услуги, а също и за да се 
избегне дублирането на усилия, 
държавите членки могат да използват 
разработените от Европол инструменти, 
като например действащото приложение 
за управление на сигнализирането в 
интернет (Internet Referral Management 
application (IRMa) или инструменти, 
които са негови приемници.

(30) За да се улесни бързият обмен на 
информация между компетентните 
органи, както и с доставчиците на 
хостинг услуги, а също и за да се 
избегне дублирането на усилия, 
държавите членки се насърчават да 
използват разработените от Европол 
инструменти, като например 
действащото приложение за управление 
на сигнализирането в интернет (Internet 
Referral Management application (IRMa) 
или инструменти, които са негови 
приемници. На Европол следва да се 
предоставят необходимите 
финансови и човешки ресурси за 
разработването на тези 
инструменти, за да се помогне на 
държавите членки при изпълнението 
на настоящия регламент, както и за 
усъвършенстването на 
инструментите с оглед на 
насърчаването на 
стандартизирането на сигналите и 
подобряването на координацията на 
заповедите за премахване на равнище 
ЕС, като същевременно продължи да 
се предоставя експертна помощ и 
консултации както на държавите 
членки, така и на доставчиците на 
хостинг услуги.

Or. en

Изменение 214
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се улесни бързият обмен на 
информация между компетентните 
органи, както и с доставчиците на 
хостинг услуги, а също и за да се 
избегне дублирането на усилия, 

(30) За да се улесни бързият обмен на 
информация между компетентните 
органи, както и с доставчиците на 
хостинг услуги, а също и за да се 
избегне дублирането на усилия, 
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държавите членки могат да използват 
разработените от Европол инструменти, 
като например действащото 
приложение за управление на 
сигнализирането в интернет (Internet 
Referral Management application (IRMa) 
или инструменти, които са негови 
приемници.

държавите членки могат да използват 
разработените от Европол или Евроюст 
инструменти.

Or. en

Изменение 215
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Предвид конкретните сериозни 
последици от определено терористично 
съдържание доставчиците на хостинг 
услуги следва незабавно да уведомяват 
съответните органи в засегнатата 
държава членка или компетентните 
органи на мястото, където се намира 
тяхното основно място на стопанска 
дейност или законният им представител, 
за съществуването на доказателства за 
терористични престъпления, за които са 
узнали. За да се гарантира 
пропорционалността, това задължение е 
ограничено до терористичните 
престъпления, определени в член 3, 
параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541. 
Задължението за уведомяване не 
предполага задължение за доставчиците 
на хостинг услуги активно да търсят 
такива доказателства. Засегнатата 
държава членка е държавата членка, 
която има юрисдикция при 
разследването и наказателното 
преследване на терористичните 
престъпления в съответствие с 
Директива (ЕС) 2017/541, въз основа на 
гражданството на извършителя на 

(31) Предвид конкретните сериозни 
последици от определено терористично 
съдържание доставчиците на хостинг 
услуги следва незабавно да уведомяват 
съответните органи в засегнатата 
държава членка или компетентните 
органи на мястото, където се намира 
тяхното основно място на стопанска 
дейност или законният им представител, 
за съществуването на доказателства за 
терористични престъпления, за които са 
узнали. За да се гарантира 
пропорционалността, това задължение е 
ограничено до терористичните 
престъпления, определени в член 3, 
параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541. 
Задължението за уведомяване не 
предполага задължение за доставчиците 
на хостинг услуги активно да търсят 
такива доказателства. Засегнатата 
държава членка е държавата членка, 
която има юрисдикция при 
разследването и наказателното 
преследване на терористичните 
престъпления в съответствие с 
Директива (ЕС) 2017/541, въз основа на 
гражданството на извършителя на 
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престъплението или на потенциалната 
жертва на престъплението или на 
мястото на извършване на 
терористичния акт. В случай на 
съмнение доставчиците на хостинг 
услуги могат да предават 
информацията на Европол, който 
следва да действа в съответствие със 
своя мандат, включително да 
препраща информацията на 
съответните национални органи.

престъплението или на потенциалната 
жертва на престъплението или на 
мястото на извършване на 
терористичния акт.

Or. en

Изменение 216
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Компетентните органи в 
държавите членки следва да могат да 
използват тази информация, за да 
предприемат мерки за разследване, 
които са предвидени съгласно правото 
на държава членка или на Съюза, 
включително издаването на 
европейска заповед за предоставяне 
съгласно Регламента относно 
европейските заповеди за 
предоставяне и за запазване на 
електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси14.

заличава се

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Изменение 217
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Компетентните органи в 
държавите членки следва да могат да 
използват тази информация, за да 
предприемат мерки за разследване, 
които са предвидени съгласно правото 
на държава членка или на Съюза, 
включително издаването на 
европейска заповед за предоставяне 
съгласно Регламента относно 
европейските заповеди за 
предоставяне и за запазване на 
електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси14.

заличава се

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Изменение 218
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Компетентните органи в 
държавите членки следва да могат да 
използват тази информация, за да 
предприемат мерки за разследване, 
които са предвидени съгласно правото 
на държава членка или на Съюза, 
включително издаването на 
европейска заповед за предоставяне 
съгласно Регламента относно 
европейските заповеди за 
предоставяне и за запазване на 
електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси14.

(32) Компетентните органи в 
държавите членки следва да могат да 
използват тази информация, за да 
предприемат мерки за разследване, 
които са предвидени съгласно правото 
на държава членка или на Съюза.

_________________
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14 COM(2018)225 final.

Or. en

Обосновка

Все още няма споразумение относно предложението за електронните доказателства.

Изменение 219
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги, 
изложени на терористично 
съдържание, следва да гарантират, че 
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седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

звеното за контакт е на разположение 24 
часа в денонощието седем дни в 
седмицата. Информацията относно 
звеното за контакт следва да включва 
информация относно езика, на който 
може да се общува с него. С цел да се 
улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване. 
Доставчиците на хостинг услуги 
следва да създадат това звено за 
контакт веднага след като разберат 
за такова съдържание, най-малко без 
ненужно забавяне след получаването 
на първа заповед за премахване.

Or. en

Изменение 220
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване. За разлика от 
законния представител звеното за 
контакт служи за оперативни цели. 
Звеното за контакт на доставчика на 
хостинг услуги следва да разполага със 
специализирани средства, позволяващи 
подаването на заповеди за премахване и 
на сигнали по електронен път, както и с 
технически средства и персонал, 
позволяващи бързото им обработване. 
Не е необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
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доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него 
е блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че звеното за 
контакт е на разположение 24 часа в 
денонощието седем дни в седмицата. 
Информацията относно звеното за 
контакт следва да включва информация 
относно езика, на който може да се 
общува с него. С цел да се улесни 
комуникацията между доставчиците на 
хостинг услуги и компетентните органи, 
доставчиците на хостинг услуги се 
насърчават да позволяват комуникация 
на един от официалните езици на 
Съюза, на който са налични техните 
условия за ползване.

намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. Информацията относно 
звеното за контакт следва да включва 
информация относно езика, на който 
може да се общува с него. С цел да се 
улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

Or. en

Изменение 221
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване. За разлика от 
законния представител звеното за 
контакт служи за оперативни цели. 
Звеното за контакт на доставчика на 
хостинг услуги следва да разполага със 
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да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него 
е блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги 
следва да гарантират, че звеното за 
контакт е на разположение 24 часа в 
денонощието седем дни в седмицата. 
Информацията относно звеното за 
контакт следва да включва информация 
относно езика, на който може да се 
общува с него. С цел да се улесни 
комуникацията между доставчиците на 
хостинг услуги и компетентните органи, 
доставчиците на хостинг услуги се 
насърчават да позволяват комуникация 
на един от официалните езици на 
Съюза, на който са налични техните 
условия за ползване.

специализирани средства, позволяващи 
подаването на заповеди за премахване и 
на сигнали по електронен път, както и с 
технически средства и персонал, 
позволяващи бързото им обработване. 
Не е необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. Информацията относно 
звеното за контакт следва да включва 
информация относно езика, на който 
може да се общува с него. С цел да се 
улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

Or. en

Изменение 222
Михал Бони

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
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да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран незабавно след получаване на 
заповед за премахване, доставчиците на 
хостинг услуги следва да гарантират, че 
звеното за контакт е на разположение 24 
часа в денонощието седем дни в 
седмицата. Информацията относно 
звеното за контакт следва да включва 
информация относно езика, на който 
може да се общува с него. С цел да се 
улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

Or. en

Изменение 223
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
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Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване. За разлика от 
законния представител звеното за 
контакт служи за оперативни цели. 
Звеното за контакт на доставчика на 
хостинг услуги следва да разполага със 
специализирани средства, позволяващи 
подаването на заповеди за премахване и 
на сигнали по електронен път, както и с 
технически средства и персонал, 
позволяващи бързото им обработване. 
Не е необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран без ненужно забавяне след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

Or. en
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Изменение 224
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, 
като предприемат принудителни 
мерки с ненаказателен характер, 
като например плащането на глоби. 
По отношение на доставчик на хостинг 
услуги, който не е установен в Съюза и 
който не е определил законен 
представител, всяка държава членка 
следва да може да налага санкции, при 
условие че се спазва принципът ne bis in 
idem.

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

Or. en

Изменение 225
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
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Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, 
като предприемат принудителни 
мерки с ненаказателен характер, 
като например плащането на глоби. 
По отношение на доставчик на хостинг 
услуги, който не е установен в Съюза и 
който не е определил законен 
представител, всяка държава членка 
следва да може да налага санкции, при 
условие че се спазва принципът ne bis in 
idem.

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

Or. en

Изменение 226
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 



PE636.150v02-00 40/112 AM\1177908BG.docx

BG

физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, 
като предприемат принудителни 
мерки с ненаказателен характер, 
като например плащането на глоби. 
По отношение на доставчик на хостинг 
услуги, който не е установен в Съюза и 
който не е определил законен 
представител, всяка държава членка 
следва да може да налага санкции, при 
условие че се спазва принципът ne bis in 
idem.

физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

Or. en

Изменение 227
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 

(34) При липсата на общо изискване 
доставчиците на услуги да гарантират 
физическо присъствие на територията 
на Съюза е необходимо да се осигури 
яснота относно това коя държава членка 
има юрисдикция по отношение на 
доставчика на хостинг услуги, 
предлагащ услуги в рамките на Съюза. 
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Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. Независимо от това, 
когато друга държава членка издаде 
заповед за премахване, нейните органи 
следва да могат да налагат 
изпълнението на своите заповеди, 
като предприемат принудителни 
мерки с ненаказателен характер, 
като например плащането на глоби. 
По отношение на доставчик на хостинг 
услуги, който не е установен в Съюза и 
който не е определил законен 
представител, всяка държава членка 
следва да може да налага санкции, при 
условие че се спазва принципът ne bis in 
idem.

Като общо правило доставчикът на 
хостинг услуги попада под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира неговото основно място 
на стопанска дейност или в която е 
установен неговият законен 
представител. По отношение на 
доставчик на хостинг услуги, който не е 
установен в Съюза и който не е 
определил законен представител, всяка 
държава членка следва да може да 
налага санкции, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem.

Or. en

Изменение 228
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Доставчиците на хостинг услуги, 
които не са установени в Съюза, следва 
да определят писмено законен 
представител с цел да гарантират 
спазването и изпълнението на 
задълженията съгласно настоящия 
регламент.

(35) Доставчиците на хостинг услуги, 
които не са установени в Съюза, следва 
да определят писмено законен 
представител с цел да гарантират 
спазването и изпълнението на 
задълженията съгласно настоящия 
регламент. Доставчиците на хостинг 
услуги могат да използват 
съществуващ законен представител, 
при условие че този законен 
представител е в състояние да 
изпълнява функциите, посочени в 
настоящия регламент.



PE636.150v02-00 42/112 AM\1177908BG.docx

BG

Or. en

Изменение 229
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, 
както и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване, както и да 
следят за прилагането на проактивни 
мерки и за налагането на санкции.

Or. en

Изменение 230
Михал Бони, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови 

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентен орган. 
Изискването за определяне на 
компетентен орган не означава 
непременно създаването на нов орган, а 
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органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни 
да издават заповеди за премахване и 
сигнали, както и да следят за 
прилагането на проактивни мерки и за 
налагането на санкции. Държавите 
членки решават колко органа да 
определят за изпълнението на тези 
задачи.

може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващ орган. Настоящият 
регламент налага определянето на 
орган, компетентен да издава 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следи за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции.

Or. en

Изменение 231
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, 
както и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят независими и 
безпристрастни публични 
компетентни органи. Изискването за 
определяне на компетентни органи не 
означава непременно създаването на 
нови органи, а може да представлява 
възлагане на изпълнението на 
функциите, определени в настоящия 
регламент, на съществуващи органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване, както и 
да следят за прилагането на проактивни 
мерки и за налагането на санкции. 
Държавите членки решават колко 
органа да определят за изпълнението на 
тези задачи.

Or. en
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Изменение 232
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентен орган в 
съответствие със своите 
конституционни ограничения. 
Изискването за определяне на един 
компетентен орган не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, както 
и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции.

Or. en

Изменение 233
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 

(37) За целите на настоящия 
регламент държавите членки следва да 
определят компетентни съдебни органи. 
Изискването за определяне на 
компетентни органи не означава 
непременно създаването на нови органи, 
а може да представлява възлагане на 
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изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи органи. Настоящият 
регламент налага определянето на 
органи, компетентни да издават 
заповеди за премахване и сигнали, 
както и да следят за прилагането на 
проактивни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

изпълнението на функциите, 
определени в настоящия регламент, на 
съществуващи съдебни органи. 
Настоящият регламент налага 
определянето на органи, компетентни да 
издават заповеди за премахване, както и 
да следят за прилагането на 
допълнителни мерки и за налагането на 
санкции. Държавите членки решават 
колко органа да определят за 
изпълнението на тези задачи.

Or. en

Изменение 234
Рашида Дати, Моника Холмайер, Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 37а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Държавите членки следва да 
съобщят на Комисията определените 
съгласно настоящия регламент 
компетентни органи, а Комисията 
следва да публикува онлайн списък на 
компетентните органи по държави 
членки. Онлайн регистърът следва да 
е лесно достъпен, за да се улесни 
бързата проверка на 
автентичността на заповедите за 
премахване от страна на 
доставчиците на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 235
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва 
терористично съдържание или не 
блокира достъпа до него в срок от 
един час от получаването на 
заповедта за премахване. Неспазването 
на изискванията в отделни случаи може 
да бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане 
за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. При определяне на това дали 
следва да бъдат наложени финансови 
санкции, следва да се вземат предвид 
финансовите ресурси на доставчика. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че санкциите не насърчават 
премахването на съдържание, което не е 
терористично съдържание.

Or. en
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Изменение 236
Аксел Фос

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Освен това 
компетентният орган следва да взема 
под внимание дали доставчикът на 
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съдържание, което не е терористично 
съдържание.

хостинг услуги е стартиращо, или 
малко или следно предприятие, както 
и да определи за всеки отделен случай 
дали предприятието е в състояние да 
спази издадената заповед. В 
обосновани случаи компетентният 
орган може да реши да отмени или да 
намали санкцията срещу 
стартиращото, малкото или 
средното предприятие. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
санкциите не насърчават премахването 
на съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 237
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, които могат да 
бъдат от административен или 
наказателноправен характер, 
включително, когато е целесъобразно, 
насоки за налагане на глоби. Особено 
тежки санкции следва да се налагат, в 
случай че доставчикът на хостинг 
услуги систематично не премахва 
терористично съдържание или не 
блокира достъпа до него в срок от един 
час от получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
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систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. Когато определят дали 
следва да се приложи дадена санкция, 
държавите членки следва да вземат 
под внимание направените от 
доставчиците на хостинг услуги 
доклади за случаите, когато не са 
могли да изпълнят навреме заповед за 
премахване. Държавите членки следва 
да вземат под внимание 
икономическия и техническия 
капацитет на доставчиците на 
хостинг услуги. За да се гарантира 
правната сигурност, в регламента следва 
да се определи до каква степен 
съответните задължения могат да бъдат 
предмет на санкции. Санкциите за 
неспазване на разпоредбите на член 6 
следва да се приемат единствено във 
връзка със задължения, произтичащи от 
искане за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 238
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се (38) Необходими са санкции, за да се 
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гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане 
за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 239
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане 
за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично отказва да премахва 
незаконно терористично съдържание 
без ненужно забавяне след 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. При определяне на това дали 
следва да бъдат наложени финансови 
санкции, следва да се вземат предвид 
финансовите ресурси на доставчика. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че санкциите не насърчават 
премахването на съдържание, което не е 
незаконно терористично съдържание.
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Or. en

Изменение 240
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане 
за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него без ненужно забавяне след 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. При определяне на това дали 
следва да бъдат наложени финансови 
санкции, следва да се вземат предвид 
финансовите ресурси на доставчика. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че санкциите не насърчават 
премахването на съдържание, което не е 
незаконно терористично съдържание.
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се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 241
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби, за да се гарантира 
пропорционалността на санкциите в 
зависимост от размера и средствата 
на доставчика на хостинг услуги. 
Особено тежки санкции следва да се 
налагат, в случай че доставчикът на 
хостинг услуги систематично не 
премахва терористично съдържание или 
не блокира достъпа до него в срок от 
един час от получаването на заповедта 
за премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 



PE636.150v02-00 54/112 AM\1177908BG.docx

BG

задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 242
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
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пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание, и следва да налагат 
наказания за злоупотреба с 
премахването на незаконно 
съдържание, извършено в името на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 243
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент, като във връзка с 
това се приеме единен подход в целия 
Европейски съюз. Държавите членки 
следва да приемат правила относно 



PE636.150v02-00 56/112 AM\1177908BG.docx

BG

налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

санкциите, включително, когато е 
целесъобразно, насоки за налагане на 
глоби. Особено тежки санкции следва да 
се налагат, в случай че доставчикът на 
хостинг услуги систематично не 
премахва терористично съдържание или 
не блокира достъпа до него в срок от 
един час от получаването на заповедта 
за премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. ro

Изменение 244
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 

(38) Санкциите могат да 
допринесат да се гарантира 
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страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане 
за докладване съгласно член 6, 
параграф 2 или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

ефективното изпълнение от страна на 
доставчиците на хостинг услуги на 
задълженията съгласно настоящия 
регламент. Държавите членки следва да 
приемат правила относно санкциите, 
включително, когато е целесъобразно, 
насоки за налагане на глоби. Особено 
възпиращи санкции следва да се 
налагат, в случай че доставчикът на 
хостинг услуги систематично не 
премахва терористично съдържание или 
не блокира достъпа до него след 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното и 
непрекъснато неспазване, користните 
цели и други фактори, спомагащи или 
задълбочаващи невъзможността за 
премахване на терористично 
съдържание. Санкциите и 
възможните наказания не следва да 
насърчават произволното премахване 
от страна на доставчиците на 
хостинг услуги на съдържание, което 
не е терористично съдържание. За да 
се гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 245
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Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от получаването 
на заповедта за премахване. 
Неспазването на изискванията в отделни 
случаи може да бъде санкционирано, 
като същевременно се спазват 
принципите на ne bis in idem и на 
пропорционалност и като се гарантира, 
че при тези санкции се взема предвид 
систематичното неспазване. За да се 
гарантира правната сигурност, в 
регламента следва да се определи до 
каква степен съответните задължения 
могат да бъдат предмет на санкции. 
Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 

(38) Могат да са необходими 
санкции, за да се гарантира ефективното 
изпълнение от страна на доставчиците 
на хостинг услуги на задълженията 
съгласно настоящия регламент. 
Държавите членки следва да приемат 
правила относно санкциите, 
включително, когато е целесъобразно, 
насоки за налагане на глоби. Особено 
тежки санкции следва да се налагат, в 
случай че доставчикът на хостинг 
услуги систематично не премахва 
терористично съдържание или не 
блокира достъпа до него в срок от един 
час от получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
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съдържание. съдържание.

Or. en

Изменение 246
Михал Бони

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира достъпа до 
него в срок от един час от 
получаването на заповедта за 
премахване. Неспазването на 
изискванията в отделни случаи може да 
бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 

(38) Необходими са санкции, за да се 
гарантира ефективното изпълнение от 
страна на доставчиците на хостинг 
услуги на задълженията съгласно 
настоящия регламент. Държавите 
членки следва да приемат правила 
относно санкциите, включително, 
когато е целесъобразно, насоки за 
налагане на глоби. Особено тежки 
санкции следва да се налагат, в случай 
че доставчикът на хостинг услуги 
систематично не премахва терористично 
съдържание или не блокира незабавно 
достъпа до него след получаването на 
заповедта за премахване. Неспазването 
на изискванията в отделни случаи може 
да бъде санкционирано, като 
същевременно се спазват принципите на 
ne bis in idem и на пропорционалност и 
като се гарантира, че при тези санкции 
се взема предвид систематичното 
неспазване. За да се гарантира правната 
сигурност, в регламента следва да се 
определи до каква степен съответните 
задължения могат да бъдат предмет на 
санкции. Санкциите за неспазване на 
разпоредбите на член 6 следва да се 
приемат единствено във връзка със 
задължения, произтичащи от искане за 
докладване съгласно член 6, параграф 2 
или решение за налагане на 
допълнителни проактивни мерки 
съгласно член 6, параграф 4. При 
определяне на това дали следва да бъдат 
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определяне на това дали следва да бъдат 
наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

наложени финансови санкции, следва да 
се вземат предвид финансовите ресурси 
на доставчика. Държавите членки 
следва да гарантират, че санкциите не 
насърчават премахването на 
съдържание, което не е терористично 
съдържание.

Or. en

Изменение 247
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел да се даде възможност за 
бързо изменение, когато е необходимо, 
на съдържанието на образците, които да 
бъдат използвани за целите на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
за изменение на приложения I, II и III 
към настоящия регламент. За да може да 
взема предвид развитието на 
технологиите и свързаната с това правна 
уредба, на Комисията следва да се 
предостави правомощието да приема 
делегирани актове с цел допълване на 
настоящия регламент с техническите 
изисквания за електронните средства, 
които да се използват от компетентните 
органи за връчването на заповедите за 
премахване. От особена важност е по 
време на своята подготвителна работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 

(40) С цел да се даде възможност за 
бързо изменение, когато е необходимо, 
на съдържанието на образците, които да 
бъдат използвани за целите на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
за изменение на приложения I, II и III 
към настоящия регламент. За да може да 
взема предвид развитието на 
технологиите и свързаната с това правна 
уредба, на Комисията следва да се 
предостави правомощието да приема 
делегирани актове с цел допълване на 
настоящия регламент с техническите 
изисквания за електронните средства, 
които да се използват от компетентните 
органи за връчването на заповедите за 
премахване и за определянето на 
мерки, отговарящи на значителен 
брой неоспорвани заповеди за 
премахване, съгласно настоящия 
регламент. От особена важност е по 
време на своята подготвителна работа 
Комисията да проведе подходящи 
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споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.15 . 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.15 . 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________
15 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 15 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Делегиран акт в член 19.

Изменение 248
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Държавите членки следва да 
събират информация относно 
прилагането на законодателството. 
Следва да се създаде подробна програма 
за мониторинг на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на 
настоящия регламент, като целта е 
информацията от нея да се използва за 
оценка на законодателството.

(41) Държавите членки следва да 
събират информация относно 
прилагането на законодателството, 
включително информация относно 
броя на случаите на успешно 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на терористични 
престъпления в резултат на 
настоящия регламент. Следва да се 
създаде подробна програма за 
мониторинг на крайните продукти, 
резултатите и въздействието на 
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настоящия регламент, като целта е 
информацията от нея да се използва за 
оценка на законодателството.

Or. en

Изменение 249
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Въз основа на констатациите и 
заключенията в доклада за 
изпълнението и на резултата от 
мониторинга Комисията следва да 
извърши оценка на настоящия 
регламент не по-рано от три години 
след влизането му в сила. Оценката 
следва да се основава на петте 
критерия за ефикасност, 
ефективност, уместност, 
съгласуваност и добавена стойност 
от ЕС. С нея ще се оцени 
функционирането на различните 
оперативни и технически мерки, 
предвидени в Регламента, включително 
ефективността на мерките за 
подобряване на откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание, 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието върху 
потенциално засегнатите права и 
интереси на трети страни, 
включително преглед на изискването 
за информиране на доставчиците на 
съдържание.

(42) Въз основа на констатациите и 
заключенията в доклада за 
изпълнението и на резултата от 
мониторинга Комисията следва да 
извърши оценка на настоящия 
регламент три години след влизането му 
в сила. С нея ще се оцени 
функционирането на различните мерки, 
предвидени в Регламента, включително 
ефективността на мерките за 
подобряване на откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание, 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието върху 
потенциално засегнатите основни права, 
включително свободата на изразяване 
на мнение и свободата на 
информация, правото на свобода и 
плурализъм на медиите, свободата на 
стопанската инициатива, правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни.

Or. en

Изменение 250
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Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Въз основа на констатациите и 
заключенията в доклада за 
изпълнението и на резултата от 
мониторинга Комисията следва да 
извърши оценка на настоящия 
регламент не по-рано от три години 
след влизането му в сила. Оценката 
следва да се основава на петте критерия 
за ефикасност, ефективност, 
уместност, съгласуваност и добавена 
стойност от ЕС. С нея ще се оцени 
функционирането на различните 
оперативни и технически мерки, 
предвидени в Регламента, включително 
ефективността на мерките за 
подобряване на откриването, 
идентифицирането и премахването на 
терористично съдържание, 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието върху 
потенциално засегнатите права и 
интереси на трети страни, 
включително преглед на изискването за 
информиране на доставчиците на 
съдържание.

(42) Въз основа на констатациите и 
заключенията в доклада за 
изпълнението и на резултата от 
мониторинга Комисията следва да 
извърши оценка на настоящия 
регламент не по-рано от три години 
след влизането му в сила. Оценката 
следва да се основава на петте критерия 
за необходимост. пропорционалност, 
ефективност, уместност, съгласуваност 
и добавена стойност от ЕС. С нея ще се 
оцени функционирането на различните 
оперативни и технически мерки, 
предвидени в Регламента, включително 
ефективността на премахването на 
незаконно терористично съдържание, 
ефективността на предпазните 
механизми, както и въздействието върху 
засегнатите основни права и интереси 
на физическите лица, включително 
преглед на изискването за информиране 
на доставчиците на съдържание.

Or. en

Изменение 251
Никола Бе, Жил Льобретон

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
безпрепятственото функциониране 

заличава се
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на цифровия единен пазар чрез 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно, 
поради обхвата и последиците от 
предвиденото действие, може да бъде 
по-добре постигната на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел,

Or. en

Изменение 252
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
безпрепятственото функциониране на 
цифровия единен пазар чрез 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно, 
поради обхвата и последиците от 
предвиденото действие, може да бъде 
по-добре постигната на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 

(43) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
безпрепятственото функциониране на 
цифровия единен пазар чрез 
допринасяне за разследването на 
терористични престъпления и 
справянето с разпространението на 
терористично съдържание онлайн, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и 
следователно, поради обхвата и 
последиците от предвиденото действие, 
може да бъде по-добре постигната на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
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пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

Or. en

Изменение 253
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
безпрепятственото функциониране на 
цифровия единен пазар чрез 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание онлайн, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и 
следователно, поради обхвата и 
последиците от предвиденото действие, 
може да бъде по-добре постигната на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

(43) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
безпрепятственото функциониране на 
цифровия единен пазар чрез 
предотвратяване на разпространението 
на незаконно терористично съдържание 
онлайн, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и следователно, поради обхвата и 
последиците от предвиденото действие, 
може да бъде по-добре постигната на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

Or. en

Изменение 254
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

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

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

1. С настоящия регламент се 
установяват целеви правила за справяне 
със злоупотребата с хостинг услуги от 
трети страни за разпространение на 
незаконно терористично съдържание 
онлайн. С него се установяват по-
специално:

Or. en

Изменение 255
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 256
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 257
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се 
установяват единни правила за 
ограничаване на разпространението 
на терористично съдържание онлайн. С 
него се установяват по-специално:

Or. en

Изменение 258
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 259
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
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Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 260
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правила относно 
задълженията на доставчиците на 
хостинг услуги да полагат грижи за 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и да 
гарантират, когато е необходимо, 
бързото му премахване;

заличава се

Or. en

Изменение 261
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и да 
гарантират, когато е необходимо, 
бързото му премахване;

a) правила относно разумните и 
пропорционални задължения за 
полагане на грижи от страна на 
доставчиците на хостинг услуги, чийто 
услуги са особено изложени на 
незаконно терористично съдържание, 
с цел намаляване до минимум на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и 
гарантиране, когато е необходимо, на 
бързото му премахване;

Or. en

Изменение 262
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и да 
гарантират, когато е необходимо, 
бързото му премахване;

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за справяне с 
публичното разпространение на 
незаконно терористично съдържание 
чрез техните услуги и да гарантират, 
когато е необходимо, незабавното му 
премахване след заповед за премахване;

Or. en

Изменение 263
Даниел Далтон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 
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разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и да 
гарантират, когато е необходимо, 
бързото му премахване;

публичното разпространение на 
терористично съдържание чрез техните 
услуги и да гарантират, когато е 
необходимо, бързото му премахване;

Or. en

Изменение 264
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и да 
гарантират, когато е необходимо, 
бързото му премахване;

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 
публичното разпространение на 
терористично съдържание чрез техните 
услуги и да гарантират, когато е 
необходимо, бързото му премахване;

Or. en

Изменение 265
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги да 
полагат грижи за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез техните услуги и да 
гарантират, когато е необходимо, 
бързото му премахване;

a) правила относно задълженията 
на доставчиците на хостинг услуги, 
които са особено изложени на 
терористично съдържание, чрез техните 
услуги, за да се гарантира, когато е 
необходимо, бързото му премахване;

Or. en
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Изменение 266
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) набор от мерки, които да бъдат 
въведени от държавите членки с цел 
идентифициране на незаконно 
терористично съдържание, гарантиране 
на незабавното му премахване от 
доставчиците на хостинг услуги в 
съответствие с правото на Съюза, 
предоставящо подходящи гаранции за 
основните права, и улесняване на 
сътрудничеството с компетентните 
съдебни или административни органи 
в други държави членки, доставчици на 
хостинг услуги, и когато е 
целесъобразно, съответните органи на 
Съюза.

Or. en

Изменение 267
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) набор от мерки, които да бъдат 
въведени от държавите членки с цел 
идентифициране на терористично 
съдържание, гарантиране на 
премахването му от доставчиците на 
хостинг услуги в съответствие с 
правото на Съюза, предоставящо 
подходящи гаранции за основните 
права, и улесняване на 
сътрудничеството с компетентните 
органи в други държави членки, 
доставчици на хостинг услуги, и когато 
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е целесъобразно, съответните органи на 
Съюза.

Or. en

Изменение 268
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 269
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) набор от мерки, които да бъдат 
въведени от държавите членки с цел 
идентифициране на терористично 
съдържание, гарантиране на бързото му 
премахване от доставчиците на хостинг 
услуги и улесняване на 
сътрудничеството с компетентните 

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

сътрудничеството с компетентните 
органи в други държави членки и с 
доставчици на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 270
Ауке Зейлстра

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Мерки, които предварително 
правят невъзможно публикуването в 
интернет, като например филтри за 
качване на съдържание, са в 
нарушение на член 7.3 от 
Конституцията на Нидерландия.

Or. en

Изменение 271
Анна Хед

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент не 
води до изменение на задължението за 
спазване на основните права и 
основните правни принципи, 
залегнали в член 6 от Договора за 
Европейския съюз. Държавите членки 
могат да определят условията, които 
се изискват от и отговарят на 
основните принципи, свързани със 
свободата на печата и свободата и 
плурализма на медиите.
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Or. en

Обосновка

Свободата на печата е основно право, признато в Договорите на ЕС и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, в допълнение към различните конституционни и 
законоустановени права на свобода на печата на национално равнище. Поради това е 
важно да се гарантира, че всички предприети мерки съгласно настоящия регламент 
ще бъдат съгласувани с различните системи за защита на свободата на печата в 
държавите членки (например използването на издателски сертификати, които 
съществуват в няколко държави членки).

Изменение 272
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съдържание, разпространявано 
за образователни, журналистически, 
художествени или 
научноизследователски цели или за 
целите на дейности за повишаване на 
осведомеността относно борбата с 
тероризма, се счита за съдържание за 
законни цели и поради това се 
изключва от обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 273
Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент се 
прилага, без да се засягат основните 
принципи в ЕС и националното право, 
свързани със свободата на словото, 
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свободата на печата и свободата и 
плурализма на медиите.

Or. en

Изменение 274
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент не 
води до изменение на задължението за 
спазване на основните права и 
основните правни принципи, 
залегнали в член 6 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 275
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент не се 
прилага за съдържание, което се 
разпространява за образователни, 
художествени, журналистически или 
научноизследователски цели или за 
целите на дейности за повишаване на 
осведомеността относно борбата с 
тероризма.

Or. en

Изменение 276
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Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент не се 
прилага за съдържание, 
разпространявано за образователни, 
журналистически, художествени или 
научноизследователски цели или за 
целите на дейности за повишаване на 
осведомеността относно борбата с 
тероризма.

Or. en

Изменение 277
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съдържанието, 
разпространявано за образователни, 
журналистически, художествени или 
научноизследователски цели или за 
целите на дейности за повишаване на 
осведомеността относно борбата с 
тероризма, се изключва.

Or. en

Обосновка

Вж. също и коментарите на Агенцията за основните права.

Изменение 278
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент не 
засяга членове 14 и 15 от Директива 
2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 279
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящата директива не 
води до изменение на Директива 
2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 280
Биргит Зипел, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящата директива не 
води до изменение на задължението за 
спазване на основните права и 
основните правни принципи, 
залегнали в член 6 от Договора за 
създаване на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 281
Анна Мария Кораца Билд
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на свободата 
на изразяване на мнение и съгласно 
конституциите на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 282
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящият регламент не 
засяга режима на отговорност 
съгласно Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 283
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящият регламент не 
засяга задълженията съгласно 
Директива 2003/31/ЕО.

Or. en
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Изменение 284
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Настоящата директива не 
засяга приложимите правила относно 
обработването на лични данни, по-
специално Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива (ЕС) 2016/680.

Or. en

Изменение 285
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент се 
тълкуват съгласно членове 5 и 7 от 
Директива (ЕС) 2017/541 относно 
борбата с тероризма и прилагат 
следните определения:

Or. en

Изменение 286
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, които се 
състоят в съхраняването по искане на 
доставчика на съдържание на 

1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, чиято 
основна стопанска дейност се състои 
в съхраняването и публичното 
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информация, предоставяна от самия 
него, и в предоставяне на 
съхраняваната информация на 
разположение на трети страни;

предоставяне на информация от 
доставчика на съдържание и по негово 
искане. За целите на настоящия 
регламент микро-, малките и средни 
предприятия, доставчиците на 
електронни съобщителни услуги, 
онлайн местата за търговия и 
доставчиците на инфраструктура 
като услуга не се считат за 
доставчици на хостинг услуги;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 287
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, насочени 
към крайни ползватели, които се 
състоят в съхраняването по искане на 
доставчика на съдържание на 
информация, предоставяна от самия 
него, и в предоставяне на съхраняваната 
информация на разположение на 
обществеността. Това изключва 
предоставянето на услуги за 
интернет инфраструктура на слоеве, 
различни от слоя на приложенията, 
както и на електронни съобщителни 
услуги по смисъла на Директива (EС) 
2018/1972;

Or. en
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Изменение 288
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, чиято 
основна цел или една от основните 
цели е да предлага съхраняването по 
искане на доставчика на съдържание на 
информация, предоставяна от самия 
него, и в предоставяне на съхраняваната 
информация на разположение на 
обществеността, и който има общ 
контрол над съхраняваното и 
обработвано съдържание на данни и 
достъпа до него;

Or. en

Изменение 289
Михал Бони

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 290
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 291
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 292
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 293
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1) „доставчик на хостинг услуги“ 
означава доставчик на услуги на 
информационното общество, който 
съхранява информация, предоставяна от 
самия него, и в предоставяне на 
съхраняваната информация на 
разположение на обществеността;

Or. en

Изменение 294
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

означава доставчик на услуги на 
информационното общество, които се 
състоят в съхраняването на 
информация, и чиято основна цел е 
осигуряването и предоставянето на 
съдържание на разположение на 
широката общественост;

Or. en

Изменение 295
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „доставчик на съдържание“ 
означава ползвател, предоставил 
информация, която се съхранява или е 
била съхранявана по негово искане от 
доставчик на хостинг услуги;

2) „доставчик на съдържание“ 
означава ползвател, предоставил 
съдържание на данни, което се 
съхранява или е било съхранявано и 
предоставено на обществеността по 
негово искане от доставчик на хостинг 
услуги;

Or. en

Изменение 296
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „доставчик на съдържание“ 
означава ползвател, предоставил 
информация, която се съхранява или е 
била съхранявана по негово искане от 
доставчик на хостинг услуги;

2) „доставчик на съдържание“ 
означава ползвател, съзнателно 
предоставил информация, която се 
съхранява или е била съхранявана по 
негово искане от доставчик на хостинг 
услуги;
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Or. en

Изменение 297
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „доставчик на съдържание“ 
означава ползвател, предоставил 
информация, която се съхранява или е 
била съхранявана по негово искане от 
доставчик на хостинг услуги;

2) „доставчик на съдържание“ 
означава ползвател, съзнателно 
предоставил информация, която се 
съхранява или е била съхранявана по 
негово искане от доставчик на хостинг 
услуги;

Or. en

Изменение 298
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава: предоставяне на възможността 
юридически или физически лица в една 
или няколко държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
хостинг услуги, който има съществена 
връзка с тази държава членка или тези 
държави членки, изразяваща се във:

3) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава: предоставяне на възможността 
юридически или физически лица в една 
или няколко държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
хостинг услуги, независимо дали се 
изисква, или не се изисква заплащане 
от страна на ползвателя, който има 
съществена връзка с тази държава 
членка или тези държави членки, 
изразяваща се във:

Or. en

Обосновка

Приведено в съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от ОРЗД.
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Изменение 299
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава: предоставяне на 
възможността юридически или 
физически лица в една или няколко 
държави членки да използват услугите 
на доставчика на хостинг услуги, който 
има съществена връзка с тази държава 
членка или тези държави членки, 
изразяваща се във:

3) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможността 
юридически или физически лица в една 
или няколко държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
хостинг услуги и който има съществена 
връзка с тази държава членка или тези 
държави членки, изразяваща се във:

Or. en

Изменение 300
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насочване на дейностите към 
една или няколко държави членки.

в) насочване на дейностите към 
ползвателите в една или няколко 
държави членки.

Or. en

Изменение 301
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

означава умишлени действия изброени 
по смисъла на член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541, когато и 
доколкото са свързани с конкретна 
терористична цел, определена в 
член 3, параграф 2 от тази 
директива;

Or. en

Изменение 302
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4) „терористични престъпления“ 
означава умишлени действия по 
смисъла на член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541, когато са 
свързани с една от целите, изброени в 
член 3, параграф 2 от нея;

Or. en

Обосновка

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Изменение 303
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4) „терористични престъпления“ 
означава умишлени действия по 
смисъла на член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541 и когато са 
свързани с една от целите, изброени в 
член 3, параграф 2 от нея;

Or. en

Изменение 304
Михал Бони

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4) „терористични престъпления“ 
означава умишлени действия, 
изброени в член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541;

Or. en

Изменение 305
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 306
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Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „терористично съдържание“ 
означава всеки материал, който явно 
подбужда към извършване на 
терористични престъпления, 
изброени в член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2017/541, в 
съответствие с определението, 
уредено от националното право, 
създавайки по този начин ясна и 
значителна заплаха от извършване на 
такива действия. Материалите, 
разпространявани за образователни, 
журналистически и 
научноизследователски цели, както и 
изразяването на радикални, 
полемични или противоречиви гледни 
точки в обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси, 
не следва да се считат за 
терористично съдържание;

Or. en

Изменение 307
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „незаконно терористично 
съдържание“ се отнася до всяко 
престъпление, посочено в членове 5 – 7 
от Директива (ЕС) 2017/541 относно 
борбата с тероризма;

Or. en
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Обосновка

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Изменение 308
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „терористично съдържание“ 
означава материал, включително 
съобщения или изображения, 
представляващ публично 
подстрекаване към извършване на 
терористично престъпление, който 
съдържа информация от един или 
няколко от следните видове:

Or. en

Изменение 309
Михал Бони

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „терористично съдържание“ 
означава информация от един или 
няколко от следните видове, която 
може да допринесе за извършването 
на умишлени действия, изброени в 
член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 
2017/541:
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Or. en

Изменение 310
Ева Жоли

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „незаконно терористично 
съдържание“ означава явно незаконна 
информация, за която се счита, че се 
отнася за едно или няколко от 
престъпленията, посочени в членове 5 
– 7 от Директива (ЕС) 2017/541 
относно борбата с тероризма;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на определенията с вече съществуващото право на ЕС, 
по-специално с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма.

Изменение 311
Сесилия Викстрьом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 312
Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „незаконно терористично 
съдържание“ означава информация, 
която по явен начин съдържа:

Or. en

Изменение 313
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5) „терористично съдържание“ 
означава информация, която по явен 
начин съдържа:

Or. en

Изменение 314
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 315
Ева Жоли

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на определенията с вече съществуващото право на ЕС, 
по-специално с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма.

Изменение 316
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 317
Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) информация, с която умишлено 
се подбужда към или се пропагандира 
извършването на терористични 
престъпления, като по този начин се 
създава явна опасност от извършването 
на едно или повече такива 
престъпления;

Or. en

Изменение 318
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 319
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация, с която се 
подбужда към или се пропагандира, 
включително чрез възхвала, 
извършването на терористични 
престъпления, като по този начин се 

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

на такива деяния;

Or. en

Изменение 320
Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 321
Ева Жоли

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на определенията с вече съществуващото право на ЕС, 
по-специално с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма.

Изменение 322
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент



PE636.150v02-00 96/112 AM\1177908BG.docx

BG

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 323
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Изменение 324
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

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

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

заличава се

Or. en

Изменение 325
Ана Гомеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) информация, с която се 
насърчават дейностите на 
терористична група, по-специално 
чрез подстрекаване, склоняване или 
подкрепяне на лица или група лица да 
участват в дейностите на 
терористична група, включително 
чрез предоставяне на информация или 
материални ресурси или чрез 
финансиране на нейните дейности по 
какъвто и да било начин;

Or. en

Изменение 326
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) информация, с която се 
склоняват лица или групи лица да 
извършат или да допринесат за 
извършването на терористични 
престъпления;
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Or. en

Изменение 327
Ева Жоли

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на определенията с вече съществуващото право на ЕС, 
по-специално с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма.

Изменение 328
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 329
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 330
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) информация, с която умишлено 
се насърчават дейностите на 
терористична група, обект на Обща 
позиция 2001/931/ОВППС, по-
специално чрез подстрекаване, 
склоняване или подкрепяне на лица 
или група лица да участват в 
дейностите на терористична група, 
включително чрез предоставяне на 
информация или материални ресурси 
или чрез финансиране на нейните 
дейности по какъвто и да било начин;

Or. en

Обосновка

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
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and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Изменение 331
Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) информация, с която умишлено 
се насърчават дейностите на 
терористична група, обект на Обща 
позиция 2001/931/ОВППС, по-
специално чрез подстрекаване, 
склоняване или подкрепяне на лица 
или групи лица да участват в 
дейностите на терористична група, 
включително чрез предоставяне на 
информация или материални ресурси 
или чрез финансиране на нейните 
дейности по какъвто и да било начин;

Or. en

Изменение 332
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация, с която се 
популяризират дейностите на 
терористична група, по-специално като 
се насърчава участието или 
подкрепата за терористична група по 
смисъла на член 2, параграф 3 от 

в) информация, с която се 
популяризират дейностите на 
терористична група, по-специално като 
се склоняват лица или група лица да 
участват във или да подкрепят 
престъпни дейности на терористична 
група по смисъла на член 2, параграф 3 
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Директива (ЕС) 2017/541; от Директива (ЕС) 2017/541;

Or. en

Изменение 333
Сесилия Викстрьом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 334
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, с която се дават 
указания относно методи или 
техники за извършване на 
терористични престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 335
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

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

г) информация, с която се дават 
указания относно методи или 
техники за извършване на 
терористични престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 336
Ева Жоли

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, с която се дават 
указания относно методи или 
техники за извършване на 
терористични престъпления.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на определенията с вече съществуващото право на ЕС, 
по-специално с Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма.

Изменение 337
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, с която се дават 
указания относно методи или техники за 
извършване на терористични 
престъпления.

г) информация, с която умишлено 
се дават указания за направата или 
използването на взривни вещества, 
огнестрелни или други оръжия или 
отровни или опасни вещества, както 
и относно други специфични методи 
или техники, за целите на 
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извършването или допринасянето за 
извършване на терористични 
престъпления.

Or. en

Изменение 338
Йозеф Вайденхолцер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, с която се дават 
указания относно методи или техники за 
извършване на терористични 
престъпления.

г) информация, с която умишлено 
се дават указания за направата или 
използването на взривни вещества, 
огнестрелни или други оръжия или 
отровни или опасни вещества, както 
и относно други специфични методи 
или техники, за целите на 
извършването или допринасянето за 
извършване на терористични 
престъпления.

Or. en

Изменение 339
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, с която се дават 
указания относно методи или техники 
за извършване на терористични 
престъпления.

г) информация, с която се дават 
насоки относно методи или техники, 
включително за направата и 
използването на взривни вещества, 
огнестрелни или други оръжия или 
отровни или опасни вещества, както 
и химически, биологични, 
радиологични и ядрени (ХБРЯ) 
вещества, за извършване на 
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терористични престъпления.

Or. en

Изменение 340
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) информация, с която се дават 
указания за направата или 
използването на взривни вещества, 
огнестрелни или други оръжия или 
отровни или опасни вещества, както 
и относно други специфични методи 
или техники, за целите на 
извършването или допринасянето за 
извършване на терористични 
престъпления.

Or. en

Изменение 341
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) изразяването на радикални, 
полемични или противоречиви гледни 
точки в обществения дебат относно 
чувствителни политически въпроси 
не се счита за терористично 
съдържание.

Or. en
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Изменение 342
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6) „разпространение на незаконно 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на незаконно 
терористично съдържание на 
разположение на обществеността 
чрез услугите на доставчици на хостинг 
услуги с явното намерение за 
подстрекаване към, извършване или 
допринасяне за извършването на 
терористично престъпление, с 
изключение на разпространението на 
информация за образователни, 
журналистически, художествени или 
научноизследователски цели;

Or. en

Изменение 343
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6) „разпространение на 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на терористично 
съдържание на разположение на 
обществеността чрез услугите на 
доставчици на хостинг услуги с явното 
намерение за подстрекаване към, 
извършване или допринасяне за 
извършването на терористично 
престъпление, с изключение на 
разпространението на информация за 
образователни, журналистически, 
художествени или 



PE636.150v02-00 106/112 AM\1177908BG.docx

BG

научноизследователски цели;

Or. en

Изменение 344
Сесилия Викстрьом

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 345
Марите Схаке, София ин 'т Велд, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6) „разпространение на 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на незаконно 
терористично съдържание на 
разположение на обществеността 
чрез услугите на доставчици на хостинг 
услуги;

Or. en

Изменение 346
Майте Пагасауртундуа Руис, Сесилия Викстрьом
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6) „разпространение на 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на терористично 
съдържание на разположение на 
широката общественост чрез 
услугите на доставчици на хостинг 
услуги;

Or. en

Изменение 347
Рашида Дати, Моника Холмайер, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 348
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) „разпространение на 
терористично съдържание“ означава 
предоставяне на терористично 
съдържание на разположение на трети 

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

обществеността чрез услугите на 
доставчици на хостинг услуги;

Or. en

Изменение 349
Михал Бони

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 350
Ана Гомеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 351
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 352
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) „свързани данни“ означава само 
данни за абонатите и данни за 
достъпа;

Or. en

Изменение 353
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) „свързани данни“ означава само 
данни за абонатите и данни за 
достъпа;

Or. en
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Изменение 354
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а) „компетентен орган“ означава 
определен национален съдебен орган в 
държавата членка;

Or. en

Изменение 355
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а) „компетентен орган“ означава 
определен национален съдебен орган в 
държавата членка;

Or. en

Изменение 356
Биргит Зипел, Анна Хед, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „сигнал“ означава известие от 
компетентен орган или, когато е 
приложимо, от компетентен орган 
на Съюза до доставчик на хостинг 
услуги относно информация, която 
може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 

заличава се
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условия за ползване, които имат за 
цел предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание;

Or. en

Изменение 357
Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „сигнал“ означава известие от 
компетентен орган или, когато е 
приложимо, от компетентен орган 
на Съюза до доставчик на хостинг 
услуги относно информация, която 
може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, които имат за 
цел предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание;

заличава се

Or. en

Изменение 358
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „сигнал“ означава известие от 
компетентен орган или, когато е 
приложимо, от компетентен орган 
на Съюза до доставчик на хостинг 
услуги относно информация, която 

заличава се
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може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, които имат за 
цел предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание;

Or. en

Изменение 359
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „сигнал“ означава известие от 
компетентен орган или, когато е 
приложимо, от компетентен орган 
на Съюза до доставчик на хостинг 
услуги относно информация, която 
може да се счита за терористично 
съдържание, с цел доставчикът 
доброволно да разгледа нейната 
съвместимост със собствените му 
условия за ползване, които имат за 
цел предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание;

заличава се

Or. en


