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Изменение 517/rev
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

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 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание. В 
съответствие с принципа за 
свеждане на данните до минимум и за 
да се предотврати неразрешено 
разкриване, кражба на самоличност и 
други форми на злоупотреба с лични 
данни, получателите следва да имат 
правото на анонимно ползване на и 
плащане за услуги във всички случаи, 
когато може да се създаде такава 
възможност с разумни усилия. Този 
принцип следва да се прилага, без да се 
засягат задълженията, установени в 
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правото на Съюза относно защитата 
на личните данни. Доставчиците 
могат да създадат възможност за 
анонимно ползване на техните услуги, 
като се въздържат от събиране на 
лични данни относно получателя и 
неговите онлайн дейности и като не 
възпрепятстват получателите да 
използват осигуряващи анонимност 
мрежи за достъп до услугата. 
Анонимното плащане може да се 
извършва например чрез плащане в 
брой, чрез използване на платени в 
брой ваучери или предплатени 
платежни инструменти. 
(Техническа бележка: комисията LIBE 
предлага сливане с изменение 25 на 
комисията IMCO)

Or. en

Обосновка

Съображение за обяснение на изменение 520 на комисията LIBE.
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Изменение 518/rev
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

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 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
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предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство.

предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство. Доставчиците на 
посреднически услуги следва да не 
бъдат обект на правно задължение да 
премахват съдържание, което е 
законно в тяхната държава на 
установяване. Компетентните 
органи следва да могат да издават 
заповед за блокиране на съдържание, 
което е законно публикувано извън 
Съюза, само за територията на 
държавата членка, в която са 
установени съответните 
компетентни органи. Това следва да 
не засяга правото на доставчиците да 
извършват оценка на 
съответствието на конкретно 
съдържание с техните общи условия 
и впоследствие да премахнат 
несъответстващо съдържание, дори 
ако то не е незаконно в тяхната 
държава на установяване.

Or. en

Обосновка

Съображение за обяснение на изменения 527—529 на комисията LIBE.
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Изменение 519/rev
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

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 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. 
Понастоящем автоматизираните 
средства не са в състояние да 
направят разграничение между 
незаконно съдържание и съдържание, 
което е законно в определен 
контекст, и поради това обикновено 
водят до прекомерно блокиране на 
законно съдържание. Човешкият 
преглед на автоматизираните 
доклади от доставчици на услуги или 
от техните изпълнители не решава 
напълно този проблем, особено ако е 
възложен на персонал на частни 
изпълнители, който не разполага с 
достатъчна независимост, 
квалификация и отчетност. Мерките 
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своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

за предварителен контрол въз основа 
на автоматизирани средства или 
филтриране на качването на 
съдържание следва да бъдат 
разрешени по изключение, ако 
автоматизираното решение е 
надеждно ограничено до информация, 
която преди това е била 
класифицирана като явно незаконна, 
независимо от контекста, 
самоличността и намерението на 
получателя, който я предоставя. 
Филтрирането на автоматизирано 
подаване на съдържание, като спам, 
следва да бъде разрешено. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

(Техническа бележка: Техническа 
бележка: комисията LIBE предлага 
сливане с изменение 21 на комисията 
IMCO.)

Or. en
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Обосновка

Съображение за обяснение на изменение 540 на комисията LIBE.


