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BG Единство в многообразието BG

14.1.2022 A9-0356/468

Изменение 468
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0356/2021
Кристел Шалдемозе
Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за 
изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Много големите онлайн 
платформи предлагат на 
получателите на услугата 
възможност да използват системи за 
препоръчване от доставчици трети 
страни, когато такива са на 
разположение. Те предлагат на 
такива трети страни справедлив и 
недискриминационен достъп до 
същите операционна система, 
хардуер или софтуерни функции, 
каквито са налични или използвани 
от платформата за предоставянето 
на собствените ѝ системи за 
препоръчване, както и достъп до 
показатели за изпълнение и 
ангажираност. Много големите 
онлайн платформи не използват за 
търговски цели данните, които се 
генерират или получават от трети 
страни, и гарантират, че всяко 
обработване на лични данни, свързани 
с тези дейности, е в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, по-
специално член 6, параграф 1, буква а) 
и член 5, параграф 1, буква в). Те 
могат да ограничат достъпа до 
системи за препоръчване от трети 
страни само временно, доколкото 
това е строго необходимо за 
разрешаване на техническите 
проблеми, и при извънредни 
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обстоятелства, когато това е 
обосновано от задължение съгласно 
член 18 от Директива (ЕС) 2020/0359 
и член 32, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) 2016/679. Тези 
ограничения се съобщават на 
засегнатите трети страни и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги в рамките на 24 часа. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги може да изиска такива 
ограничения да бъдат премахнати 
или изменени, когато вземе решение с 
мнозинство, че те са ненужни или 
непропорционални. 

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 33а (нов) и въз основа на доклада на комисията IMCO за 
законодателна инициатива (Резолюция 2020/2018(INL), точка 81 и Раздел VII). 
Изискване за оперативна съвместимост се препоръчва от специалните съветници на 
Маргрете Вестагер, заместник-председател на Европейската комисия, в доклада 
Furman и докладите за цифровата реклама на Обединеното кралство, както и в 
доклада Stigler на Съединените щати. Европейският надзорен орган по защита на 
данните (ЕНОЗД) препоръчва да се разглежда възможността за въвеждане на 
изисквания за оперативна съвместимост за много големите онлайн платформи 
(становище на ЕНОЗД, параграфи 84 – 85). Съсредоточаването на властта в няколко 
големи платформи на социалните медии означава ползвателите да имат ограничен 
избор.



AM\1247016BG.docx PE702.829v01-00

BG Единство в многообразието BG

14.1.2022 A9-0356/469

Изменение 469
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0356/2021
Кристел Шалдемозе
Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за 
изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Предложение за регламент
Член 33 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Оперативна съвместимост

1. Много големите онлайн платформи 
правят основните функционалности 
на своите услуги оперативно 
съвместими, за да осигурят 
възможност за обмен на информация 
между платформите с трети 
страни. Много големите онлайн 
платформи публично документират 
всички приложно-програмни 
интерфейси, които предоставят за 
тази цел.
2. Много големите онлайн платформи 
могат да ограничават само временно 
и при изключителни обстоятелства 
достъпа до своите основни 
функционалности, когато това е 
оправдано от задължение съгласно 
член 18 от Директива [XX] относно 
мерки за високо общо ниво на 
киберсигурност в Съюза и за отмяна 
на Директива (ЕС) 2016/1148, или от 
член 32, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) 2016/679. Тези 
ограничения се съобщават на 
засегнатите трети страни и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги в рамките на 24 часа. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги може да изиска такива 
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ограничения да бъдат премахнати 
или изменени, когато вземе решение с 
мнозинство, че те са ненужни или 
непропорционални.
3. Много големите онлайн платформи 
не използват с търговска цел 
данните, генерирани или получени от 
трети страни в резултат на 
дейности по оперативна 
съвместимост за цели, различни от 
позволяване на тези дейности. Всяко 
обработване на лични данни, свързано 
с тези дейности, е в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) 
2016/679, по-специално член 6, 
параграф 1, буква a) и член 5, 
параграф 1, буква в).
4. Комисията приема мерки за 
изпълнение за подробно определяне на 
естеството и обхвата на 
задълженията, посочени в параграф 1, 
включително отворени стандарти и 
протоколи, като например приложно-
програмни интерфейси.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Изменение 470
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0356/2021
Кристел Шалдемозе
Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за 
изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Предложение за регламент
Член 34 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34а
Стандарти за устойчиво 

потребление
В съответствие с правилата, 
определени в член 34, Комисията 
подкрепя и насърчава разработването 
и прилагането на доброволни 
стандарти, определени от 
съответните европейски и 
международни органи по 
стандартизация, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 по 
отношение на наличието на 
достатъчно данни, с цел намаляване 
на генерирането на данни, по-
специално данни за трафика, 
включително намаляване на 
свързаното потребление на 
електроенергия, вода, топлинна 
енергия и ресурси от центровете за 
данни.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Изменение 471
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0356/2021
Кристел Шалдемозе
Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за 
изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Предложение за регламент
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35а
Граждански асамблеи за кодексите за 

поведение
За всеки кодекс за поведение се създава 
Асамблея на европейските граждани, 
която извършва контрол на 
резултатите от кодексите за 
поведение, обсъжда публично 
основните належащи въпроси и 
формулира препоръки към Комисията 
във връзка с обществената политика. 
Членовете на асамблеите на 
европейските граждани се избират на 
случаен принцип от Комисията, така 
че да има широко представителство 
на европейското общество, като се 
вземат предвид полът, възрастта, 
местоположението и социалната 
класа. Комисията може да издаде 
насоки, за да се улесни създаването на 
граждански асамблеи.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Изменение 472
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0356/2021
Кристел Шалдемозе
Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за 
изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Предложение за регламент
Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50а
Надзорна такса

Комисията налага годишна такса за 
надзор на много големи онлайн 
платформи, както е определено в 
член 25. Таксата не надвишава 
разходите, извършени по отношение 
на надзорните задачи във връзка с 
член 25 и член 33 от настоящия 
регламент. Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 69, в които се установяват 
методите за изчисление с цел 
определяне на конкретната такса за 
всяка една много голяма онлайн 
платформа, както е определено в 
член 25 за изпълнението на 
настоящия член. Настоящият член 
не засяга правото на националните 
компетентни органи да налагат 
такси в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Изменение 473
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0356/2021
Кристел Шалдемозе
Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за 
изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до три години от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент Комисията, след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги, извършва оценка на 
функционирането на Европейския 
съвет за цифровите услуги и я 
докладва на Европейския парламент, 
Съвета и Европейския икономически и 
социален комитет, като взема предвид 
първите години от прилагането на 
регламента. Въз основа на 
констатациите и като се отчита в 
максимална степен становището на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
докладът се придружава, когато е 
целесъобразно, от предложение за 
изменение на настоящия регламент по 
отношение на структурата на 
Европейския съвет за цифровите услуги.

4. Най-късно до три години от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент Комисията, след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги, извършва оценка на 
прилагането на Раздел 4, като се 
обръща специално внимание на 
необходимостта от по-ефективно и 
еднакво прилагане на правилата за 
много големите онлайн платформи, и 
я докладва на Европейския парламент, 
Съвета и Европейския икономически и 
социален комитет, като взема предвид 
първите години от прилагането на 
регламента. Въз основа на 
констатациите и като се отчита в 
максимална степен становището на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
докладът се придружава, когато е 
целесъобразно, от предложение за 
изменение на настоящия регламент по 
отношение на създаването на 
европейска структура за надзор на 
платформите на Европейския съвет за 
цифровите услуги. Тази оценка се 
повтаря на всеки две години.

Or. en


