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BG Единство в многообразието BG

14.1.2022 A9-0356/493

Изменение 493
Адам Белан, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, Патрик Яки, Робърт Рос
от името на групата ECR

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
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
защитата на основните права, и по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на дискриминация, несправедливост 
или произволност. Общите условия по 
никакъв начин не ограничават 
свободата на изразяване на мнение, 
нито ограничават обществения 
дебат, нито ограничават пълния 
достъп до услугата за определени 
ползватели въз основа на техните 
убеждения, освен ако дадена 
информация е несъвместима с 
обявената цел на услугата. Освен 
това, когато много големите онлайн 
платформи позволяват да се 
провежда обществен дебат на своите 
услуги, не следва да ограничават 
достъпа до информация от правни 
организации от обществен интерес, 
например политически партии или 
организации с нестопанска цел, като 
ги лишават от достъп до своите 
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услуги. В този случай премахването 
на конкретно незаконно онлайн 
съдържание не може да доведе до 
решение за временно затваряне или 
закриване на профила на 
получателите. По-специално е важно 
да се гарантира, че общите условия са 
изготвени на ясен и недвусмислен език 
в съответствие с приложимото 
право на Съюза и национално право. 
Общите условия следва да включват 
информация за всички политики, 
процедури, мерки и инструменти, 
използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмично вземане 
на решения, преглед от човек, както и 
правото да се прекрати използването 
на услугата. Доставчиците на 
посреднически услуги следва също 
така да предоставят на 
получателите на услуги кратко и 
лесно четимо резюме на основните 
елементи на общите условия, 
включително наличните средства за 
правна защита, като използват, 
когато е целесъобразно, графични 
елементи, като например икони.

Or. en

Обосновка

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Изменение 494
Адам Белан, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, Даце Мелбарде, Патрик Яки, 
Робърт Рос
от името на групата ECR

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 2 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „услуга за онлайн социална 
мрежа“ означава платформа, която 
дава възможност на крайните 
ползватели да се свързват, споделят, 
откриват и общуват помежду си чрез 
множество устройства, и по-
специално чрез чатове, публикации, 
видеоклипове и препоръки;

Or. en

Обосновка

Въвеждането на определението за „услуга за онлайн социална мрежа“ е необходимо, 
за да се постигне съгласувано предложение и да се установи пропорционален набор от 
правила за много големите онлайн платформи. В противен случай Парламентът 
рискува да не се справи с най-сериозните предизвикателства, които тези платформи 
поставят пред обществеността и отделните потребители. Предложеното 
определение е приведено в съответствие с позицията на Парламента относно 
Законодателния акт за цифровите пазари, което осигурява допълнителна правна 
сигурност и предвидимост за заинтересованите страни.



AM\1247023BG.docx PE702.829v01-00

BG Единство в многообразието BG

14.1.2022 A9-0356/495

Изменение 495
Адам Белан, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, Даце Мелбарде, Патрик Яки, 
Робърт Рос
от името на групата ECR

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 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Доставчиците на 
представляващи социални мрежи 
онлайн услуги, които са определени 
като много големи онлайн платформи 
в съответствие с член 25, определят 
законен представител в държавата 
членка, в която доставчикът предлага 
своите услуги, по искане на 
координатора на цифровите услуги на 
тази държава членка.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Изменение 496
Адам Белан, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, Даце Мелбарде, Патрик Яки, 
Робърт Рос
от името на групата ECR

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 40 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По изключение дадена държава 
членка има юрисдикция за целите на 
надзора и изпълнението от страна на 
националните компетентни органи 
на задълженията, наложени на 
доставчика съгласно настоящия 
регламент, когато доставчикът е 
услуга за онлайн социална мрежа, 
определена като много голяма онлайн 
платформа съгласно член 25, и 
предлага услуги на ползвателите в 
тази държава членка.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Изменение 497
Адам Белан, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, Даце Мелбарде, Патрик Яки, 
Робърт Рос
от името на групата ECR

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 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. По време на това 
производство двете страни имат 
право да бъдат изслушани и да 
получат подходяща информация за 
хода на производството. 
Координаторът на цифровите услуги 
оценява жалбата и, когато е 
целесъобразно, я предава без 
неоправдано забавяне на координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване. Оценката на жалбата 
може да бъде допълнена от 
становището на координатора на 
цифровите услуги на държавата 
членка, в която получателят 
пребивава или е установен, относно 
начина, по който въпросът следва да 
бъде разрешен, като се вземат 
предвид националното право и 
социално-културния контекст на 
дадена държава членка. Когато 
жалбата попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
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услуги, който получава жалбата, я 
предава без неоправдано забавяне на 
този орган.

Or. en


