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15.1.2022 A9-0356/509

Изменение 509
Сабине Ферхайен, Жофроа Дидие, Аксел Фос, Михаела Шойдрова, Томаш 
Франковски, Адриан Васкес Ласара, Марион Валсман, Теодорос Загоракис, 
Мириам Лексман, Марлене Мортлер, Масимилиано Смерильо, Петер Полак, 
Кристине Шнайдер, Кристиан Долешал, Каролин Браунсбергер-Райнхолд, 
Маркус Пипер, Моника Холмайер, Йенс Гизеке, Хавиер Сарсалехос, Ханес Хайде, 
Андреа Каропо, Щефан Бергер, Ярослав Калиновски, Лена Дюпон, Ралф Зеекац, 
Улрике Мюлер, Даниел Буда, Райнер Виланд, Ярослав Дуда, Марк Тарабела, 
Луиза Реджименти, Алдо Патричело, Антонио Таяни, Изабела Адинолфи, Фулвио 
Мартушело, Лучия Вуоло, Даце Мелбарде, Херберт Дорфман, Натали 
Колен-Йостерле, Брис Ортьофьо, Арно Данжан, Ан Сандер, Франсоа-Ксавие 
Белами, Лукас Фурлас, Кристиян Елер, Масимилиано Салини, Доменек Руис 
Девеса, Естебан Гонсалес Понс, Ибан Гарсия дел Бланко, Салваторе Де Мео, 
Даниел Каспари

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 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като получи информация 
за незаконното естество на 
съдържанието и по този начин е 
действително запознат или 
осведомен, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Експедитивно 
означава „възможно най-бързо“ за 
цялото съдържание и „незабавно“ по 
време на излъчвания на живо и за 
съдържание, което е особено 
чувствително към фактора време. 
Премахването или блокирането на 
достъпа следва да се извършва с високо 
равнище на защита на 
потребителите и при спазване на 
Хартата на основните права, 
включително принципа на свобода на 
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субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

словото и правото на получаване и 
предаване на информация и идеи без 
намеса от страна на публични органи. 
Доставчикът може действително да 
узнае или да бъде осведомен за 
незаконното естество на 
съдържанието, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен доставчик на 
хостинг услуги да идентифицира, оцени 
и, когато е целесъобразно, да 
предприеме действия срещу 
предполагаемото незаконно 
съдържание. Ако доставчиците 
действат въз основа на факти, които 
действително са узнали, те следва да 
се ползват от освобождаването от 
отговорност, посочено в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

За да може Законодателният акт за цифровите услуги да има смисъл, когато става 
въпрос за премахването или блокирането на достъпа до незаконно съдържание от 
страна на онлайн услуги, Законодателният акт за цифровите услуги следва да 
гарантира, че експедитивното премахване или блокиране на достъпа до цялото 
съдържание се извършва възможно най-бързо и незабавно по време на излъчването на 
живо, както и за съдържание с особена чувствителност по отношение на фактора 
време, като в тези случаи се има предвид, че по-голямата част от икономическата 
стойност е в излъчването на живо.
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15.1.2022 A9-0356/510

Изменение 510
Сабине Ферхайен, Жофроа Дидие, Аксел Фос, Михаела Шойдрова, Томаш 
Франковски, Еманюел Морел, Салваторе Де Мео, Марион Валсман, Теодорос 
Загоракис, Мириам Лексман, Марлене Мортлер, Масимилиано Смерильо, Петер 
Полак, Кристине Шнайдер, Кристиан Долешал, Каролин Браунсбергер-Райнхолд, 
Маркус Пипер, Моника Холмайер, Йенс Гизеке, Хавиер Сарсалехос, Ханес Хайде, 
Андреа Каропо, Щефан Бергер, Ярослав Калиновски, Лена Дюпон, Ралф Зеекац, 
Улрике Мюлер, Даниел Буда, Райнер Виланд, Брис Ортьофьо, Ан Сандер, Натали 
Колен-Йостерле, Аниес Еврен, Арно Данжан, Надин Морано, Франсоа-Ксавие 
Белами, Антонио Таяни, Киара Джема, Дино Джарусо, Марио Фуроре, Роберт 
Хайшел, Тициана Бегин, Лейла Шайби, Фабио Масимо Касталдо, Манюел 
Бомпар, Сабрина Пинедоли, Патриция Тоя, Луиза Реджименти, Ибан Гарсия дел 
Бланко, Констандинос Арванитис, Масимилиано Салини, Изабела Адинолфи, 
Фулвио Мартушело, Херберт Дорфман, Лучия Вуоло, Марк Тарабела, Перниле 
Вайс, Алдо Патричело, Даце Мелбарде, Естебан Гонсалес Понс, Кристиян Елер, 
Лукас Фурлас, Даниел Каспари, Начо Санчес Амор, Маркос Рос Семпере, Сесар 
Луена, Доменек Руис Девеса

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 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното 
онлайн незаконно съдържание трети 
страни следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти без да ангажират 
доставчиците на въпросните 

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Получателите на услугата следва да 
носят отговорност, когато това е 
предвидено в приложимите разпоредби 
на правото на Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
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посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 
приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 
на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или заповеди в този смисъл следва 
поначало да са насочени към участника, 
който има техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание, така че да се предотвратят 
и сведат до минимум всички възможни 
отрицателни последици за 
информацията, която не е незаконно 
съдържание — тя трябва да остане 
налична и достъпна.

могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 
приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 
на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или заповеди в този смисъл следва 
поначало да са насочени към участника, 
който има техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание, така че да се предотвратят 
и сведат до минимум всички възможни 
отрицателни последици за 
информацията, която не е незаконно 
съдържание — тя трябва да остане 
налична и достъпна.

Or. en

Обосновка

Такъв подход би създал система, при която страните биха били принудени да се 
насочват към крайните потребители и при която посредниците биха имали 
възможност да избягат от каквото и да е задължение да действат добросъвестно и 
бързо, за да премахнат незаконно съдържание онлайн, например като твърдят, че 
нямат техническа, операционна или договорна способност да предприемат действия 
срещу незаконно съдържание/дейност. Подобна система просто би създала по-малко, 
а не повече отговорност за платформите, и би обезсилила целия смисъл на 
Законодателния акт за цифровите услуги.
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15.1.2022 A9-0356/511

Изменение 511
Сабине Ферхайен, Жофроа Дидие, Аксел Фос, Михаела Шойдрова, Томаш 
Франковски, Еманюел Морел, Масимилиано Салини, Лукас Фурлас, Салваторе 
Де Мео, Хена Виркунен, Ярослав Дуда, Марион Валсман, Теодорос Загоракис, 
Мириам Лексман, Петра Камереверт, Марлене Мортлер, Масимилиано Смерильо, 
Петер Полак, Кристине Шнайдер, Кристиан Долешал, Каролин 
Браунсбергер-Райнхолд, Маркус Пипер, Моника Холмайер, Йенс Гизеке, Хавиер 
Сарсалехос, Ханес Хайде, Андреа Каропо, Щефан Бергер, Ярослав Калиновски, 
Лена Дюпон, Ралф Зеекац, Улрике Мюлер, Даниел Буда, Райнер Виланд, Натали 
Колен-Йостерле, Херберт Дорфман, Лучия Вуоло, Антонио Таяни, Констандинос 
Арванитис, Фулвио Мартушело, Изабела Адинолфи, Луиза Реджименти, 
Патриция Тоя, Сабрина Пинедоли, Франсоа-Ксавие Белами, Аниес Еврен, Арно 
Данжан, Киара Джема, Дино Джарусо, Ан Сандер, Марио Фуроре, Брис Ортьофьо, 
Надин Морано, Роберт Хайшел, Тициана Бегин, Лейла Шайби, Фабио Масимо 
Касталдо, Манюел Бомпар, Марк Тарабела, Перниле Вайс, Алдо Патричело, 
Естебан Гонсалес Понс, Кристиян Елер, Даниел Каспари, Петри Сарвама

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 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, 
включително техните законни 
интереси, и избягването на 
дискриминация, несправедливост или 
произволност. Това означава, че 
доставчиците на посреднически 
услуги следва да спазват в максимална 
степен съответните правила, 
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приложими за медиите, и да въведат 
специални процедури, гарантиращи, 
че медиите са своевременно 
информирани и имат възможност да 
оспорят всяка мярка за модериране на 
съдържание преди нейното прилагане. 
Общите условия не следва да 
ограничават свободата и плурализма 
на медиите, залегнали в член 11 от 
Хартата. По-специално, също така 
важно е 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

В съответствие с промените, направени в член 12, параграф 1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Изменение 512
Сабине Ферхайен, Жофроа Дидие, Аксел Фос, Михаела Шойдрова, Томаш 
Франковски, Еманюел Морел, Ярослав Дуда, Салваторе Де Мео, Марион 
Валсман, Теодорос Загоракис, Мириам Лексман, Марлене Мортлер, Масимилиано 
Смерильо, Петер Полак, Кристине Шнайдер, Кристиан Долешал, Каролин 
Браунсбергер-Райнхолд, Маркус Пипер, Алекс Аджус Салиба, Моника Холмайер, 
Йенс Гизеке, Андреа Каропо, Хавиер Сарсалехос, Щефан Бергер, Ярослав 
Калиновски, Лена Дюпон, Ралф Зеекац, Улрике Мюлер, Даниел Буда, Райнер 
Виланд, Лучия Вуоло, Херберт Дорфман, Масимилиано Салини, Антонио Таяни, 
Алдо Патричело, Констандинос Арванитис, Фулвио Мартушело, Кармен Аврам, 
Изабела Адинолфи, Ибан Гарсия дел Бланко, Луиза Реджименти, Патриция Тоя, 
Сабрина Пинедоли, Франсоа-Ксавие Белами, Арно Данжан, Киара Джема, Дино 
Джарусо, Ан Сандер, Марио Фуроре, Брис Ортьофьо, Надин Морано, Тициана 
Бегин, Роберт Хайшел, Лейла Шайби, Фабио Масимо Касталдо, Манюел Бомпар, 
Натали Колен-Йостерле, Марк Тарабела, Перниле Вайс, Даце Мелбарде, Естебан 
Гонсалес Понс, Кристиян Елер, Аниес Еврен, Лукас Фурлас, Даниел Каспари, 
Доменек Руис Девеса, Начо Санчес Амор, Маркос Рос Семпере, Сесар Луена

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 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на 
задължението за проследимост на 
бизнес ползвателите, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
доставчици на посреднически услуги 
следва да извършват надлежни 
проверки преди използването на 
техните услуги, за да установят 
доколко надеждна е информацията, 
предоставяна от съответния бизнес 
ползвател, по-специално като 
използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни или 
онлайн интерфейси, като например 
националните търговски регистри, 
или като изискат от съответния 
бизнес ползвател да предостави 
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надеждни придружаващи документи, 
като копия на документи за 
самоличност, заверени банкови 
извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също 
така да използват други източници, 
до които имат достъп от разстояние 
и които предлагат сходна степен на 
надеждност за целите на спазването 
на посоченото задължение.

Or. en

Обосновка

Този член беше предложен в проекта на доклад в комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите. В съответствие с промените, направени в член 13а.
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15.1.2022 A9-0356/513

Изменение 513
Сабине Ферхайен, Жофроа Дидие, Аксел Фос, Михаела Шойдрова, Томаш 
Франковски, Еманюел Морел, Изабела Адинолфи, Салваторе Де Мео, Хена 
Виркунен, Марион Валсман, Теодорос Загоракис, Мириам Лексман, Петра 
Камереверт, Марлене Мортлер, Масимилиано Смерильо, Петер Полак, Кристине 
Шнайдер, Каролин Браунсбергер-Райнхолд, Маркус Пипер, Моника Холмайер, 
Йенс Гизеке, Хавиер Сарсалехос, Ханес Хайде, Андреа Каропо, Щефан Бергер, 
Ярослав Калиновски, Лена Дюпон, Ралф Зеекац, Улрике Мюлер, Даниел Буда, 
Райнер Виланд, Доменек Руис Девеса, Лучия Вуоло, Херберт Дорфман, Антонио 
Таяни, Масимилиано Салини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Изабел 
Карваляйш, Алдо Патричело, Констандинос Арванитис, Фулвио Мартушело, 
Ибан Гарсия дел Бланко, Луиза Реджименти, Патриция Тоя, Сабрина Пинедоли, 
Франсоа-Ксавие Белами, Аниес Еврен, Арно Данжан, Киара Джема, Дино 
Джарусо, Ан Сандер, Марио Фуроре, Брис Ортьофьо, Надин Морано, Роберт 
Хайшел, Тициана Бегин, Лейла Шайби, Фабио Масимо Касталдо, Манюел 
Бомпар, Натали Колен-Йостерле, Марк Тарабела, Перниле Вайс, Петри Сарвама, 
Даце Мелбарде, Лукас Фурлас, Кристиян Елер, Даниел Каспари, Начо Санчес 
Амор, Естебан Гонсалес Понс, Сесар Луена, Маркос Рос Семпере

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 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи 
условия информация за всички 
ограничения, които налагат във 
връзка с използването на техните 
услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите 
на модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек. Тя се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги използват справедливи, 
недискриминационни и прозрачни 
общи условия. Доставчиците на 
посреднически услуги публикуват 
проекти на тези общи условия на 
ясен, прост, лесноразбираем и 
недвусмислен език и ги правят 
публично достояние в лесно достъпен 
машинночитаем формат на езиците 
на държавата членка, към която са 
насочени услугите. В своите общи 
условия доставчиците на 
посреднически услуги зачитат 
свободата на изразяване, свободата и 
плурализма на медиите и други 
основни права и свободи, залегнали в 
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Хартата, както и правилата, 
приложими за медиите в Съюза.

Or. en

Обосновка

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Изменение 514
Сабине Ферхайен, Жофроа Дидие, Аксел Фос, Михаела Шойдрова, Томаш 
Франковски, Еманюел Морел, Салваторе Де Мео, Ярослав Дуда, Марион 
Валсман, Теодорос Загоракис, Марлене Мортлер, Мириам Лексман, Масимилиано 
Смерильо, Петер Полак, Кристине Шнайдер, Каролин Браунсбергер-Райнхолд, 
Маркус Пипер, Алекс Аджус Салиба, Моника Холмайер, Йенс Гизеке, Хавиер 
Сарсалехос, Андреа Каропо, Щефан Бергер, Ярослав Калиновски, Лена Дюпон, 
Ралф Зеекац, Улрике Мюлер, Даниел Буда, Райнер Виланд, Лучия Вуоло, Херберт 
Дорфман, Масимилиано Салини, Антонио Таяни, Алдо Патричело, Констандинос 
Арванитис, Кармен Аврам, Фулвио Мартушело, Изабела Адинолфи, Ибан Гарсия 
дел Бланко, Луиза Реджименти, Патриция Тоя, Сабрина Пинедоли, 
Франсоа-Ксавие Белами, Аниес Еврен, Арно Данжан, Киара Джема, Дино 
Джарусо, Ан Сандер, Марио Фуроре, Брис Ортьофьо, Надин Морано, Роберт 
Хайшел, Тициана Бегин, Лейла Шайби, Фабио Масимо Касталдо, Манюел 
Бомпар, Доменек Руис Девеса, Натали Колен-Йостерле, Марк Тарабела, Перниле 
Вайс, Даце Мелбарде, Естебан Гонсалес Понс, Лукас Фурлас, Кристиян Елер, 
Начо Санчес Амор, Даниел Каспари, Сесар Луена, Маркос Рос Семпере

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 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Проследимост на бизнес 

ползвателите
1. Даден доставчик на посреднически 
услуги гарантира, че бизнес 
ползвателите могат да използват 
неговите услуги само ако 
доставчикът на посреднически услуги 
е получил следната информация:
а) име, адрес, телефонен номер и адрес 
на електронната поща на бизнес 
ползвателя;
б) копие от идентификационния 
документ на бизнес ползвателя или 
друга електронна идентификация 
съгласно определението в член 3 от 
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Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1а;
в) данни за банковата сметка на 
бизнес ползвателя, когато бизнес 
ползвателят е физическо лице;
г) когато бизнес ползвателят е 
регистриран в търговски регистър 
или подобен публичен регистър – 
търговския регистър, в който е 
регистриран бизнес ползвателят, и 
неговия регистрационен номер или 
равностойно средство за 
идентификация в този регистър.
2. При получаването на тази 
информация и до края на договорните 
отношения доставчикът на 
посреднически услуги полага разумни 
усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в 
параграф 1, букви а) и г), е надеждна и 
актуализирана, като използва всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или 
от Съюза, или чрез искания до бизнес 
ползвателя да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.
3. Когато доставчикът на 
посреднически услуги получи сведения, 
че получената от съответния бизнес 
ползвател информация, посочена в 
параграф 1, е неточна или непълна, 
този доставчик на посреднически 
услуги изисква от бизнес ползвателя 
да коригира информацията, 
доколкото това е необходимо, за да се 
гарантира, че цялата информация е 
точна и пълна, незабавно или в 
рамките на срока, определен от 
правото на Съюза и националното 
право. Когато бизнес ползвателят не 
коригира или не допълни тази 
информация, доставчикът на 
посреднически услуги временно спира 
да предоставя своята услуга на бизнес 
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ползвателя, докато не бъде изпълнено 
искането.
4. Доставчиците на посреднически 
услуги съхраняват информацията, 
получена съгласно параграфи 1 и 2, по 
сигурен начин за срока на договорните 
си отношения със съответния бизнес 
ползвател. Впоследствие те 
заличават тази информация.
5. Без да се засяга параграф 2, 
доставчиците на посреднически 
услуги разкриват информацията на 
трети страни само когато това се 
изисква в съответствие с 
приложимото право, включително 
заповедите, посочени в член 9, и всяка 
заповед, издадена от компетентните 
органи на държавите членки или от 
Комисията за изпълнение на техните 
задачи съгласно настоящия 
регламент.
6. Доставчиците на посреднически 
услуги предоставят на получателите 
на услугата информацията, посочена 
в параграф 1, букви а) и г), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.
_________________
1а 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

Обосновка

Този член беше предложен в проекта на доклад в комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите. За да бъде ефективен, принципът на идентификация не 
следва да се ограничава до онлайн местата за търговия. Вместо това всички услуги на 
информационното общество, които се използват за предоставяне на незаконно 
съдържание, например регистри на имена на домейни, доставчици на услуги за мрежи 
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за доставка на съдържание, рекламни мрежи, следва да бъдат задължени да 
предприемат разумни стъпки за спиране, ограничаване и предотвратяване на 
незаконната дейност. Ако не е проверена самоличността, потребителите ще бъдат 
лишени от ефективни механизми за правна защита.


