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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0640),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C8-0405/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите 
на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че 
проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ... 1,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, както и становищата на комисията по култура и образование и 
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0000/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.



PE633.042v01-00 6/30 PR\1174496BG.docx

BG

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

личните данни, правото на ефективна 
съдебна защита, правото на свобода на 
изразяване, включително свободата на 
получаване и предаване на информация, 
свободата на стопанска инициатива и 
принципа на недискриминация. 
Компетентните органи и доставчиците 
на хостинг услуги следва да приемат 
само мерки, които са необходими, 
подходящи и пропорционални в едно 
демократично общество, като вземат 
предвид особеното значение на 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, която е един 
от фундаментите на плуралистичното и 
демократично общество, както и една от 
ценностите, на които се основава 
Съюзът. Всички мерки следва да 
избягват намеса в свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация и доколкото е възможно 
следва да служат за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание чрез строго целеви подход, 
без това да засяга правото на законно 
получаване и разпространяване на 
информация, като се взема предвид 
централната роля на доставчиците на 
хостинг услуги за способстването на 
обществения дебат и разпространението 
и получаването на факти, становища и 
идеи в съответствие със закона.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на ефективни правни 
средства за защита е залегнало в член 19 
от ДЕС и в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Всяко физическо или юридическо лице 

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

има право на ефективна съдебна защита 
пред компетентния национален съд 
срещу всяка мярка, предприета съгласно 
настоящия регламент, която може да 
засегне неблагоприятно правата на това 
лице. Правото включва, по-специално в 
контекста на настоящия регламент, 
възможността ползвателите да 
оспорят премахването на 
съдържание вследствие на мерки, 
взети от доставчика на хостинг 
услуги съобразно предвиденото в 
настоящия регламент, и да бъдат 
информирани за ефективни средства 
за правна защита. Той също включва 
правото за доставчиците на хостинг 
услуги и доставчиците на съдържание 
да оспорват по ефективен начин 
заповедите за премахване на 
съдържание, наложени проактивни 
мерки или санкции пред съда на 
държавата членка, чиито органи са 
издали такава заповед, наложили са 
проактивни мерки или санкции, или 
съда на мястото, където е установен 
или представен доставчикът на 
хостинг услуги.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да определят свободно 
един компетентен орган с тази 
задача, освен ако техните 
конституционни уредби не допускат 
един орган да носи отговорност. Като 
се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. Доставчиците 
на хостинг услуги са тези, които 
решават дали да премахнат това 
съдържание или да блокират достъпа до 
него за ползвателите в Съюза.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Компетентният орган следва да 
предаде заповедта за премахване 
директно на адресата и звеното за 
контакт по всички електронни средства, 
които дават възможност за писмено 
документиране при условия, които 
позволяват на доставчика на услуги да 
установи автентичността, 
включително точността на датата и часа 
на изпращане и получаване на 
заповедта, например чрез защитена 
електронна поща и платформи или 
други защитени канали, включително 
предоставените от доставчика на 

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

включително предоставените от 
доставчика на услуги, в съответствие с 
правилата за защита на личните данни. 
Това изискване може да бъде 
изпълнено, по-специално чрез 
използването на квалифицирани услуги 
за електронна препоръчана поща, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета12 .

__________________ __________________

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

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

от тях сигнали, проверени спрямо 
публично или частно притежавани 
инструменти, съдържащи известно 
терористично съдържание. Те могат 
също така да използват надеждни 
технически средства за идентифициране 
на ново терористично съдържание, като 
за целта използват наличните на пазара 
средства или тези, разработени от 
доставчика на хостинг услуги. 
Доставчикът на услуги следва да 
докладва за конкретните проактивни 
мерки, които прилага, за да се даде 
възможност на компетентния орган да 
прецени дали мерките са необходими, 
ефективни и пропорционални и дали, 
ако се използват автоматизирани 
средства, доставчикът на хостинг услуги 
притежава необходимия капацитет за 
извършване на контрол и проверка от 
човек. При оценяването на 
ефективността, необходимостта и 
пропорционалността на мерките 
компетентните органи следва да вземат 
предвид съответните параметри, 
включително броя на заповедите за 
премахване и на подадените до 
доставчика сигнали, икономическия му 
капацитет и въздействието на неговата 
услуга върху разпространението на 
терористично съдържание (например, 
като се вземе предвид броят на 
ползвателите в Съюза), както и 
гаранциите, които са въведени с цел 
защита на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, и 
броят на ограниченията върху 
законното съдържание.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

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 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, както и 
броя на ограниченията върху 
законното съдържание. Органите, 
които са компетентни да издават 
заповеди за премахване, следва също 
така да публикуват годишни доклади 
за прозрачността, включващи 
съдържателна информация относно 
броя на издадените заповеди, броя на 
премахванията, броя на 
премахванията на 
идентифицираното и откритото 
терористично съдържание и броя на 
ограниченията върху законното 
съдържание.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 25
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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, и това следва да включва 
информация относно всички 
възможности за ефективна правна 
защита, включително възможности 
за съдебна защита. 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.

Or. en

Изменение 12

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 

(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 
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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.

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 
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 13

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 

(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 
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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.

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, в 
зависимост от размера и средствата 
на доставчика на хостинг услуги. 
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. en

Изменение 14

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 

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

мерки по отношение на злоупотребата 
с хостинг услуги за разпространение на 
терористично съдържание онлайн. С 
него се установяват по-специално:

Or. en

Изменение 15

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 бързото му 
премахване от доставчиците на хостинг 
услуги в съответствие с правото на 
Съюза, предоставящо подходящи 
гаранции за свободата на изразяване 
на мнение и свободата на 
информация, и улесняване на 
сътрудничеството с компетентните 
органи в други държави членки, 
доставчици на хостинг услуги и, когато 
е целесъобразно, съответните органи на 
Съюза.

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. 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.



PR\1174496BG.docx 21/30 PE633.042v01-00

BG

Or. en

Изменение 17

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

Обосновка

Доставчиците на услуги, които не се предоставят на обществеността, и когато 
самото съдържание не е достъпно за доставчиците, не следва да попадат в обхвата 
на настоящия регламент, тъй като това може да доведе до конфликт с принципите 
на неприкосновеност на личния живот и да подкопае разпоредбата относно 
инфраструктурни услуги в облак. В случаите, в които доставчиците на услуги 
улесняват разпространението на съдържанието до множество крайни потребители 
и обществеността, те следва да попадат в приложното поле.

Изменение 18

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
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Обосновка

Доставчиците на услуги, които не се предоставят на обществеността, и когато 
самото съдържание не е достъпно за доставчиците, не следва да попадат в обхвата 
на настоящия регламент, тъй като това може да доведе до конфликт с принципите 
на неприкосновеност на личния живот и да подкопае разпоредбата относно 
инфраструктурни услуги в облак. В случаите, в които доставчиците на услуги 
улесняват разпространението на съдържанието до множество крайни потребители 
и обществеността, те следва да попадат в приложното поле.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 3 — буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато е целесъобразно, 
доставчиците на хостинг услуги могат, 
в частност в случаите, в които е 
налице неслучайно равнище на 
излагане на терористично 
съдържание и получаване на заповеди 
за премахване, да предприемат 
проактивни мерки, за да предпазят 
своите услуги от разпространението на 
терористично съдържание. Мерките са 
ефективни, целенасочени и 
пропорционални на риска и равнището 
на излагане на терористично 
съдържание, като обръщат особено 
внимание на основните права на 
ползвателите и фундаменталното 
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значение на свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация в 
едно отворено и демократично 
общество.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4



PR\1174496BG.docx 25/30 PE633.042v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
установяват в своите условия за 
ползване политиката си за 
предотвратяване на разпространението 
на терористично съдържание, 
включително, когато е целесъобразно,
с подходящо обяснение за 

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

мерки, в частност използването на 
автоматизирани инструменти.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Тези гаранции се изразяват по-
конкретно в контрол и проверки от 
човек на целесъобразността на 
решението за премахване или 
отказване на достъп до съдържание, в 
частност по отношение на правото 
на свобода на изразяване на мнение и 
свободата на информация. Контрол 
от човек се изисква когато се изисква 
подробна преценка на съответния 
контекст, за да се определи дали 
съдържанието трябва да се счита за 
терористично.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Независимо от разпоредбите 
на параграфи 1 и 2, механизмът за 
подаване на жалби от доставчиците 
на хостинг услуги допълва 
приложимите закони и процедури на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При поискване от доставчика на 
съдържание доставчикът на хостинг 
услуги информира доставчика на 
съдържание за причините за 
премахването или блокирането на 
достъпа, включително правното 
основание за това действие, и за 
възможностите за оспорване на 
решението.

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Обжалване съобразно 
посоченото в член 4, параграф 9 се 
прави пред съда на държавата членка, 
в която се намира основното място 
на стопанска дейност на доставчика 
на хостинг или в която пребивава или 
е установен законният представител, 
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определен от доставчика на хостинг 
услуги съобразно член 16.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Компетентните органи 
разглеждат непреднамереното 
забавяне, по-специално от страна на 
малки и средни предприятия и 
стартиращи предприятия, като 
смекчаващ фактор при определяне на 
видовете и равнището на санкциите.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-рано от [три години от датата на Не по-рано от [три години от датата на 
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прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, включително 
ефективността на предпазните 
механизми. Докладът обхваща също 
така въздействието на настоящия 
регламент върху свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация.  Когато това е 
целесъобразно, докладът се придружава 
от законодателни предложения. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на доклада.

Or. en
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