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14.1.2022 A9-0356/474

Изменение 474
Кристиан-Силвиу Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

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

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи, 
платформите за споделяне на 
съдържание, платформите за 
излъчване на живо в интернет или 
онлайн пазарите, следва да бъдат 
определени като доставчици на хостинг 
услуги, които не само съхраняват 
информация, предоставена от 
получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата, или играят активна роля в 
разпространението на генерирано от 
потребителите съдържание. 
Търсачките и еквивалентните услуги 
също могат да се считат за онлайн 
платформи, ако тези услуги 
отговарят на определението за 
онлайн платформа, посочено в 
настоящия регламент. Същевременно, 
за да се избегне налагането на 
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заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

прекалено широки задължения, 
доставчиците на хостинг услуги не 
следва да се разглеждат като онлайн 
платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.
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Изменение 475
Кристиан-Силвиу Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

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

Предложение за регламент
Съображение 65 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65а) Желателно е да има 
оперативна съвместимост с много 
големите онлайн платформи, тъй 
като тя може да създава нови 
възможности за развитието на 
иновативни услуги, за преодоляване на 
зависимости и за гарантиране на 
конкуренция и на избора на 
потребителите. Тези възможности 
биха могли да позволят на 
получателите да се възползват от 
взаимодействието между 
платформите. Много големите 
онлайн платформи могат да 
предоставят приложно-програмен 
интерфейс, чрез който платформите 
на трети страни и техните 
получатели да взаимодействат с 
основните функционалности и 
получателите на основните услуги, 
предлагани от платформата. 
Основните функционалности биха 
могли да включват възможността да 
се получава информация от 
определени профили и да се споделя и 
реагира на предоставено съдържание. 
Освен това много големите онлайн 
платформи биха могли да направят 
основните функционалности на 
своите услуги оперативно 
съвместими с други онлайн 
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платформи, за да осигурят 
възможност за комуникация между 
платформите. Тази възможност не 
следва да ограничава, възпрепятства 
или забавя способността на много 
големите онлайн платформи да 
разрешават проблеми със 
сигурността и следва да бъде в 
съответствие с всички техни 
задължения, особено във връзка с 
основните права и защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот. Комисията следва да изиска 
от европейските органи по 
стандартизация да разработят 
необходимите технически стандарти 
за оперативна съвместимост, като 
например протокол за оперативната 
съвместимост и оперативната 
съвместимост и преносимостта на 
данните.

Or. en
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Изменение 476
Кристиан-Силвиу Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

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

Предложение за регламент
Съображение 65 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65б) Много големите онлайн 
платформи следва да гарантират 
преносимостта на отзивите в 
системата за репутация на друг 
оператор на платформа при 
прекратяване на договора на 
ползвателя на платформата. За 
целите на прозрачността 
информацията относно процесите, 
техническите изисквания, времевите 
рамки и приложимите такси, в 
случай че ползвател на платформа 
желае да прехвърли отзиви в 
системата за репутация на друг 
оператор на платформа, следва да се 
предоставя предварително. Когато 
показва отзивите, внесени от друга 
платформа, операторът на 
приемащата платформа следва да 
посочва произхода на тези отзиви, 
когато е възможно.

Or. en
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Изменение 477
Кристиан-Силвиу Бушой, Хена Виркунен
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

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

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Доставчиците на 
посреднически услуги, които 
отговарят на определението за 
микро-, малки или средни 
предприятия (МСП) по смисъла на 
приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО и които, 
въпреки че са положили разумни 
усилия, не са успели да си осигурят 
услугите на законен представител, 
могат да поискат от координатора 
на цифровите услуги в държавата 
членка, в която предприятието 
възнамерява да бъде представлявано 
от законен представител, 
допълнително съдействие и 
препоръки за възможни решения, 
включително възможности за 
колективно представителство.

Or. en


