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14.1.2022 A9-0356/482

Изменение 482
Еманюел Морел, Жофроа Дидие, Фабио Масимо Касталдо, Ибан Гарсия дел 
Бланко, Дино Джарусо, Тициана Бегин, Сабрина Пинедоли, Марио Фуроре, Киара 
Джема, Франсоа Ксавие Белами, Брис Ортьофьо, Аниес Еврен, Арно Данжан, 
Натали Колен Йостерле, Ан Сандер, Надин Морано, Фулвио Мартушело, Изабела 
Адинолфи, Андреа Каропо, Антонио Таяни, Масимилиано Салини, Салваторе Де 
Мео, Луиза Реджименти, Херберт Дорфман, Лучия Вуоло, Мирослав Чиж, Моника 
Беньова, Роберт Хайшел, Манюел Бомпар, Лейла Шайби, Констандинос 
Арванитис, Доменек Руис Девеса, Алдо Патричело, Маркос Рос Семпере, Сесар 
Луена, Начо Санчес Амор

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 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси 
и че работят добросъвестно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, като 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание и че работят 
добросъвестно и обективно. Те могат да 
бъдат публични органи, като например 
що се отнася до терористичното 
съдържание — звената за сигнализиране 
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например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета43.

за незаконно съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския съюз 
за сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации, на лица и на 
организации, които са юридически 
субекти или носители на права, може 
да бъде предоставен статут на доверен 
подател на сигнали, след като докажат, 
че отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета43.

_________________ _________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
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2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Or. en

Обосновка

Носителите на права следва да могат да обжалват без посредничеството на доверен 
подател на сигнали.
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14.1.2022 A9-0356/483

Изменение 483
Еманюел Морел, Жофроа Дидие, Фабио Масимо Касталдо, Ибан Гарсия дел 
Бланко, Тициана Бегин, Сабрина Пинедоли, Марио Фуроре, Киара Джема, Брис 
Ортьофьо, Аниес Еврен, Арно Данжан, Натали Колен Йостерле, Ан Сандер, Надин 
Морано, Фулвио Мартушело, Изабела Адинолфи, Андреа Каропо, Антонио Таяни, 
Масимилиано Салини, Салваторе Де Мео, Луиза Реджименти, Херберт Дорфман, 
Лучия Вуоло, Изабел Карваляйш, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Мирослав 
Чиж, Моника Беньова, Роберт Хайшел, Ан Софи Пелтие, Манюел Бомпар, Лейла 
Шайби, Констандинос Арванитис, Доменек Руис Девеса, Маркос Рос Семпере, 
Сесар Луена, Алдо Патричело, Дино Джарусо, Начо Санчес Амор

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 106 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106a) Основаният на „привличане на 
внимание“ профилиращ бизнес модел 
на цифровите пазари, при който 
алгоритмите дават приоритет на 
спорно съдържание и така 
допринасят за разпространението му 
онлайн, подкопава доверието на 
потребителя в цифровите пазари. 
Поради това настоящият регламент 
следва да сложи край на тази 
практика и да предостави на 
ползвателите по-голям контрол върху 
начина на представяне на 
класиранията;

Or. en
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Изменение 484
Еманюел Морел, Жофроа Дидие, Фабио Масимо Касталдо, Ибан Гарсия дел 
Бланко, Дино Джарусо, Тициана Бегин, Сабрина Пинедоли, Марио Фуроре, Киара 
Джема, Брис Ортьофьо, Аниес Еврен, Арно Данжан, Натали Колен Йостерле, Ан 
Сандер, Надин Морано, Фулвио Мартушело, Изабела Адинолфи, Андреа Каропо, 
Антонио Таяни, Масимилиано Салини, Сесар Луена, Маркос Рос Семпере, Алдо 
Патричело, Доменек Руис Девеса, Констандинос Арванитис, Лейла Шайби, 
Манюел Бомпар, Роберт Хайшел, Патриция Тоя, Лучия Вуоло, Херберт Дорфман, 
Луиза Реджименти, Салваторе Де Мео, Начо Санчес Амор, Манон Обри, Томаш 
Франковски

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 14 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Когато онлайн местата за 
търговия и онлайн магазините вече са 
премахнали, заличили или 
дезактивирали достъпа до незаконни 
стоки и услуги, те предприемат 
всички разумни и пропорционални 
мерки за блокиране, дезактивиране 
или окончателно премахване на това 
незаконно съдържание или всяко 
идентично съдържание.

Or. en

Обосновка

Неотдавнашното проучване на ECHA показва, че 95% от продуктите, продавани на 
онлайн места за търговия, не отговарят на европейските стандарти. Поради това е 
важно потребителите да бъдат защитени от тези рискове. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


