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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
Член 7 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Без да се засягат разпоредбите 
на Регламент (ЕС) 2016/679 и на 
Директива 2002/58/ЕО, доставчиците 
полагат разумни усилия за 
осигуряването на възможност за 
използването и плащането на тези 
услуги, без да събират лични данни на 
получателя.

Or. en

Обосновка

In line with the principle of data minimisation and in order to prevent unauthorised 
disclosure, identity theft and other forms of abuse of personal data, the Digital Services Act 
should provide for the right to use and pay for digital services anonymously wherever 
reasonably possible (according to DSA resolutions 2020/2018(INL), par. 37, and 
2020/2019(INL), par. 18). This would help avoid situations like, for example, the recent 
Facebook/Meta data breach which exposed unnecessarily collected private phone numbers, 
locations etc. of up to 500 mio. users (including Members of the European Parliament) to 
criminals. 
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Предложение за регламент
Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн платформите имат право да 
обработват лични данни във връзка с 
използването на услугата от 
получателите с единствената цел да 
управляват система за препоръчване 
само ако получателят е дал своето 
изрично съгласие, както е определено 
в член 4, точка 11 от Регламент 
(ЕС) 2016/679.
(Техническа бележка: комисията LIBE 
предлага сливане с изменение 290 на 
комисията IMCO.)

Or. en

Обосновка

In line with their micro-targeted advertisement-based business model, dominant online 
platforms pervasively track all online activities of users. Their “engagement-based” 
algorithms prioritise the information presented to users (recommender systems) using an 
extensive user profile to display (and amplify) posts that are most likely to trigger reactions 
from each user. This algorithm-driven spreading and amplification of problematic content 
(including hateful or violent content and disinformation) should be regulated by giving users 
control over how the information that is presented to them. Pervasively recording online 
activities to personalise timelines and recommendations and provoke reactions 
(“engagement”) should require their explicit consent, as recommended by the European Data 
Protection Supervisor.


