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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства ангажимента на Комисията да въведе хармонизиран подход по 
отношение на задълженията на доставчиците на цифрови услуги, включително 
онлайн посредниците, с цел да се избегне разпокъсването на вътрешния пазар и 
непоследователното прилагане на нормативната уредба; подчертава, че всички 
нови мерки, въведени със законодателния акт за цифровите услуги, следва да 
отчитат възможното въздействие върху функционирането на вътрешния пазар, 
като същевременно зачитат напълно основните права и свободи на ползвателите в 
целия Съюз; призовава освен това Комисията да избягва „износа“ на национални 
разпоредби и вместо това да предлага най-ефикасните и ефективни решения за 
вътрешния пазар като цяло, като същевременно се стреми да не създава 
допълнителна административна тежест и поддържа цифровия единен пазар 
отворен, справедлив, безопасен и конкурентен за всички участници;

2. счита, че законодателният акт за цифровите услуги следва да е в съответствие с 
широката рамка на основните права на ползвателите и потребителите на 
вътрешния пазар, като защитата на неприкосновеността на личния живот, 
недискриминацията и достойнството, и преди всичко той не следва да накърнява 
свободата на словото; припомня освен това, че използването на механизмите за 
премахване на съдържание без гаранции за надлежен процес противоречи на 
член 10 от Европейската конвенция за правата на човека; 

3. признава необходимостта от модернизиране на законодателството, където това е 
необходимо, с цел по-успешно справяне с предизвикателствата във връзка с 
развиващите се технологии; заявява въпреки това, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени в законодателния акт за цифровите услуги, включително 
отдавна утвърденият принцип на забрана на общите задължения за контрол, по-
специално с цел да се защитят основните права, включително свободата на 
словото, и да се запази свободата на предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за допълнително укрепване и по-добра защита на 
доверието на потребителите онлайн и за насърчаване на растежа на европейските 
дружества, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП) и на 
микропредприятията;

4. признава, че онлайн посредниците, включително МСП, микропредприятията и 
големите участници, разполагат с различни способности по отношение на 
модерирането на съдържанието; предупреждава, че налагането на прекомерна 
тежест на предприятията чрез въвеждането на непропорционални нови 
задължения би могло допълнително да възпрепятства растежа на МСП и да им 

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти 
на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния 
пазар (Директива за електронната търговия), ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
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попречи да навлязат на пазара; призовава следователно Комисията да гарантира 
отвореността и конкурентоспособността на цифровия единен пазар;

5. припомня, че Директивата за електронната търговия е правната уредба за онлайн 
услугите на вътрешния пазар, която урежда управлението на съдържанието; 
подчертава, че следва да се избегне необосновано разпокъсване на тази уредба в 
резултат на преразглеждането на Директивата за електронната търговия от пакета 
относно законодателния акт за цифровите услуги; отбелязва, че пакетът относно 
законодателния акт за цифровите услуги следва да включва също така ex-ante 
инструмент, който да налага задължения на платформите, които застрашават 
еднаквите условия на конкуренция, за да се противодейства в случай на 
неефективност на пазара и на неправомерно поведение, да се защитават 
основните права на потребителите и да се укрепва свободата на предоставяне на 
услуги, особено за МСП;

6. отбелязва значителните разлики между цифровите услуги и поради това 
призовава за избягване на възприемането на универсален подход, като счита, че 
използвайки, наред с другото, обществената консултация, започната преди 
внасянето на законодателното предложение относно законодателния акт за 
цифровите услуги, Комисията следва да проучи допълнително възможността да се 
окаже, че с оглед на различните цифрови услуги, обстоятелства и ситуации са 
необходими различни разпоредби;

7. припомня факта, че дезинформацията и невярната информация или вредното 
съдържание не винаги са незаконни; припомня, че видовете незаконно 
съдържание могат да се различават в отделните държави членки; призовава 
следователно за утвърждаването на качествен, хармонизиран и прозрачен процес 
на уведомяване и предприемане на действия в рамките на настоящите принципи 
относно ограничената отговорност, като същевременно се вземат предвид 
значителните разлики между доставчиците на цифрови услуги по отношение на 
мащаба и на оперативния им капацитет, за да се избегнат ненужни регулаторни 
тежести; подкрепя по-активния диалог между държавите членки, компетентните 
органи и съответните заинтересовани страни с цел да се развиват, оценяват и 
усъвършенстват подходи на прилагане на актове с незадължителен характер, като 
прилагания в целия ЕС Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, за по-
нататъшна борба с дезинформацията и с други категории вредно съдържание;

8. подчертава разпространението на фалшиви новини и на дезинформация с невярно 
или подвеждащо съдържание, както и на измами на потребителите с използване 
на опасни или фалшифицирани продукти; подчертава необходимостта в 
законодателния акт за цифровите услуги да се прави разлика между „незаконно“ 
съдържание и „вредно“ и друго съдържание; счита, че вредното съдържание не 
следва да се регулира или дефинира в законодателния акт за цифровите услуги;

9. призовава за въвеждането на подходящи гаранции, задължения за справедлив 
процес и механизми за оспорване на сигнали, за да могат собствениците на 
съдържание и качилите съдържание да защитават правата си надлежно и 
своевременно, включително чрез надзор от човек, когато бъдат уведомени за 
премахване на съдържание; подчертава становището си, че вменяването на 
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отговорността за определяне на границите на свободата на словото на частни 
дружества е неприемливо и създава риск както за гражданите, така и за 
предприятията; счита, че премахването на незаконно съдържание следва при 
необходимост да бъде последвано от правоприлагане и съдебен надзор и че ако 
чрез правната защита или чрез оспорването на сигнали бъде установено, че 
въпросната дейност или информация не е незаконна, онлайн посредникът следва 
да възстанови премахнатото съдържание без ненужно забавяне;

10. счита, че опитът от миналото доказа, че е ефективно да се създават условия за 
процъфтяването на иновативния бизнес модел и да се укрепва цифровият единен 
пазар чрез премахване на бариерите пред свободното движение на цифрови 
услуги и предотвратяване на въвеждането на нови, необосновани национални 
бариери, както и че запазването на този подход ще намали разпокъсването на 
вътрешния пазар; счита освен това, че законодателният акт за цифровите услуги 
може да осигури възможности за развитие на знанията и уменията на гражданите 
в областта на цифровизацията, като същевременно гарантира високо равнище на 
защита на потребителите, включително чрез осигуряване на безопасността 
онлайн;

11. насърчава Комисията да направи оценка, въз основа на действащото 
законодателство и на нови имащи отношение данни от, наред с други източници, 
обществените консултации, до каква степен законодателният акт за цифровите 
услуги следва да разгледа предизвикателствата във връзка с алгоритмите и 
другите автоматизирани инструменти, особено що се отнася до прозрачността на 
тези системи, или да определи законодателството, което следва да разгледа тези 
въпроси; подчертава значението на достъпа без дискриминация до разнообразно 
съдържание и мнения, както и факта, че мрежите и достъпът до мрежите не 
следва да бъдат възпрепятствани без подобаващо правно основание.
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