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Изменение 1
Дита Харанзова

Проект на становище
Съображение Б a (ново)

Проект на становище Изменение

Бa. като има предвид, че 
Директивата за електронната 
търговия1а е правната уредба за 
онлайн услугите на вътрешния пазар, 
която урежда управлението на 
съдържанието; като има предвид, че 
всяка разпокъсаност на тази уредба, 
която може да произтече от 
преразглеждането на Директивата за 
електронната търговия, следва да се 
избягва;
__________________
1а 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).

Or. en

Изменение 2
Еуген Южица

Проект на становище
Съображение В

Проект на становище Изменение

В. като има предвид, че Директива 
(ЕС) 2019/7701 и Директива (ЕС) 
2019/7712 относно някои аспекти на 
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание и цифровите услуги и 
договорите за продажба на стоки бяха 

В. като има предвид, че 
преразглеждането на Директива 
2005/29/ЕО1а , извършено с Директива 
2019/2161/ЕС1б и Директиви (ЕС) 
2019/7701 и (ЕС) 2019/7712 относно 
някои аспекти на договорите за 
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приети едва наскоро; предоставяне на цифрово съдържание и 
цифровите услуги и договорите за 
продажба на стоки бяха приети едва 
наскоро; 

__________________ __________________
1 Директива (ЕС) 2019/770 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за някои аспекти на 
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание и цифрови услуги (OВ 
L 136, 22.5.2019 г., стр. 1).

1 Директива (ЕС) 2019/770 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за някои аспекти на 
договорите за предоставяне на цифрово 
съдържание и цифрови услуги (OВ 
L 136, 22.5.2019 г., стр. 1).
1а Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 
2002/65/EО на Европейския парламент 
и на Съвета, и Регламент (EО) 
№ 2006/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета (OB L 149, 
11.6.2005 г., стр. 22–39).
1b Директива (ЕС) на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 ноември 
2019 г. за изменение на Директива 
93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 
98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на 
потребителите в Съюза (OВ L 328, 
18.12.2019 г., стp. 7).

2 Директива (ЕС) 2019/771 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за някои аспекти на 
договорите за продажба на стоки, за 
изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 
и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна 
на Директива 1999/44/ЕО (OВ L 136, 
22.5.2019 г., стр. 28).

2 Директива (ЕС) 2019/771 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за някои аспекти на 
договорите за продажба на стоки, за 
изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 
и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна 
на Директива 1999/44/ЕО (OВ L 136, 
22.5.2019 г., стр. 28).

Or. en
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Изменение 3
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Съображение В a (ново)

Проект на становище Изменение

Ва. като има предвид, че 
платформите за съхраняване на 
информация извършват премахване 
на съдържание както по своя 
собствена инициатива, така и по 
искане на компетентните органи, а 
компетентните органи също така 
извършват пряко блокиране на 
съдържание, като всички те трябва 
да имат ясно правно основание;

Or. en

Изменение 4
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Съображение В a (ново)

Проект на становище Изменение

Ва. като има предвид, че 
Регламент (ЕС) № 2017/23941a има 
ключова роля за засилване на 
сътрудничеството между 
националните органи в областта на 
защитата на потребителите;
__________________
1а Регламент (ЕС) 2017/2394 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2017 г. относно 
сътрудничеството между 
националните органи, отговорни за 
прилагането на законодателството 
за защита на потребителите, и за 
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отмяна на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 5
Еуген Южица

Проект на становище
Съображение В a (ново)

Проект на становище Изменение

Ва. като има предвид, че във връзка 
с избухването на епидемията от 
COVID-19 Комисията приветства 
положителния подход на 
платформите след изпращането на 
писмата на 23 март 2020 г.;

Or. en

Изменение 6
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Съображение В б (ново)

Проект на становище Изменение

Вб. като има предвид, че някои 
доставчици на онлайн услуги 
(доставка на храна, шофьорски услуги, 
онлайн магазини и др.) се нуждаят от 
полагането на значителен физически 
труд, за да предоставят своите 
услуги, но че много от тях не наемат 
официално лицата, полагащи този 
труд, независимо от отношенията на 
зависимост на лицата с доставчика 
на онлайн услуги, което води до 
потенциално уязвими условия на 
труд;
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Or. en

Изменение 7
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Съображение В б (ново)

Проект на становище Изменение

Вб. като има предвид, че в 
Регламент (ЕС) № 2016/671a (Oбщ 
регламент относно защитата на 
данните) се установяват правилата 
относно обработването на лични 
данни и относно защитата на 
личните данни;
__________________
1а Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 8
Еуген Южица

Проект на становище
Съображение В б (ново)

Проект на становище Изменение

Вб. като има предвид, че само 
релевантни данни, статистически 
данни, анализи и подходящо 
правоприлагане могат да покажат 
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необходимост от допълнителни 
мерки;

Or. en

Изменение 9
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Съображение В в (ново)

Проект на становище Изменение

Вв. като има предвид, че 
Директива 2002/58/ЕО1a гарантира, че 
във всички съобщения чрез 
обществените мрежи, се съблюдава 
високо равнище на защита на 
данните и на неприкосновеност на 
личния живот;
__________________
1а Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Or. en

Изменение 10
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. приветства „Общата позиция  на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията непрекъснато да 
преразглежда общите насоки за 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че с тези насоки 
следва не само да се цели прилагане на 
правото на Съюза и националното право 
в областта на защитата на 
потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за 
бързо реагиране на кризата на пазара;

1. приветства „Общата позиция  на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; подчертава необходимостта от 
по-добра защита на потребителите 
чрез предоставяне на надеждна и 
прозрачна информация относно 
злоупотребите, като например 
подвеждащи твърдения и измами за 
продукти, които са предмет на 
голямо търсене ; призовава всички 
платформи да си сътрудничат с 
Комисията и компетентните органи на 
мрежата за сътрудничество в 
областта на защитата на 
потребителите и на членовете на 
мрежата на европейските 
потребителски центрове (ЕПЦ), за да 
установят по-добре незаконните 
практики, да намалят измамите, и 
изисква от Комисията непрекъснато да 
преразглежда общите насоки за 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че с тези насоки 
следва не само да се цели прилагане на 
правото на Съюза и националното право 
в областта на защитата на 
потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за 
бързо реагиране на кризата на пазара;

__________________ __________________
3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 

3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
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потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

Or. en

Изменение 11
Алекс Аджус Салиба

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства „Общата позиция  на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията непрекъснато да 
преразглежда общите насоки за 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че с тези насоки 
следва не само да се цели прилагане на 
правото на Съюза и националното 
право в областта на защитата на 
потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за 
бързо реагиране на кризата на пазара;

1. приветства „Общата позиция на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията да предприеме 
законодателни действия относно 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите;

__________________ __________________
3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 

3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
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на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

Or. en

Изменение 12
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства „Общата позиция  
на органите за сътрудничество в 
областта на защитата на потребителите 
във връзка с COVID-19“3, публикувана 
от Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията непрекъснато да 
преразглежда общите насоки за 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че с тези насоки 
следва не само да се цели прилагане на 
правото на Съюза и националното право 
в областта на защитата на 
потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за 

1. взема под внимание „Общата 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите във връзка с COVID-
19“3, публикувана от Комисията и 
органите на държавите членки за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите относно последните 
докладвани измами и нелоялните 
практики във връзка с избухването на 
епидемията от COVID-19; призовава 
Комисията и компетентните органи да 
установят по-добре незаконните 
практики вместо общи описания, за да 
се ускори справянето с предлагането 
и/или продажбата на стоки и услуги с 
невярно, подвеждащо или целящо 
злоупотреба съдържание за 
потребителите;  счита, че текущият 
контрол на правото на Съюза и 
националното право в областта на 
защитата на потребителите следва да 
въведе средства за бързо реагиране на 
кризата на пазара;
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бързо реагиране на кризата на пазара;

__________________ __________________
3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

Or. en

Изменение 13
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства „Общата позиция  на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията непрекъснато да 
преразглежда общите насоки за 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че с тези насоки 
следва не само да се цели прилагане на 
правото на Съюза и националното 

1. приветства „Общата позиция  на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията да предприеме 
законодателни действия относно 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 
целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че Комисията 
следва проактивно да се стреми да 
въведе средства за бързо реагиране на 
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право в областта на защитата на 
потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за 
бързо реагиране на кризата на пазара;

кризата на пазара;

__________________ __________________
3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

Or. en

Изменение 14
Мария Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Силви Гийом, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства „Общата позиция  на 
органите за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите във 
връзка с COVID-19“3, публикувана от 
Комисията и органите на държавите 
членки за сътрудничество в областта на 
защитата на потребителите относно 
последните докладвани измами и 
нелоялните практики във връзка с 
избухването на епидемията от COVID-
19; призовава всички платформи да си 
сътрудничат с Комисията и 
компетентните органи, за да установят 
по-добре незаконните практики, да 
намалят измамите, и изисква от 
Комисията непрекъснато да 
преразглежда общите насоки за 
предлагането и/или продажбата на стоки 
и услуги с невярно, подвеждащо или 

(Не се отнася до българския текст.)
Welcomes the “CPC Common 

Position COVID-19”3 issued by the 
Commission and the Consumer Protection 
Cooperation (CPC) authorities of the 
Member States on the most recent reported 
scams and unfair practices in relation to the 
COVID-19 outbreak; calls on all platforms 
to cooperate with the Commission and the 
competent authorities to better identify 
illegal practices, take down scams and asks 
the Commission to constantly review the 
common guidelines for the placement 
and/or sale of items and services of false, 
misleading or otherwise abusive content 
for consumers; believes such guidelines 
should not only seek to apply Union and 
national consumer law, but to proactively 
seek to put in place the means to react to 
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целящо злоупотреба съдържание за 
потребителите; счита, че с тези насоки 
следва не само да се цели прилагане на 
правото на Съюза и националното право 
в областта на защитата на 
потребителите, но да се цели 
проактивно въвеждане на начини за 
бързо реагиране на кризата на пазара;

the crisis in the market rapidly;

__________________ __________________
3 Европейска комисия/Мрежа за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите (СОЗП), Обща 
позиция на органите за сътрудничество 
в областта на защитата на 
потребителите, „Спиране на измамите и 
борбата с нелоялните търговски 
практики на онлайн платформи в 
контекста на избухването на 
коронавируса в ЕС“.

3 European Commission / Consumer 
Protection Cooperation (CPC) Network, 
Common Position of CPC Authorities, 
“Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU”.

Or. en

Изменение 15
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 1 а (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че с оглед на 
търговските дейности на онлайн 
пазарите саморегулирането се оказа 
недостатъчно и поради това изисква 
от Комисията да въведе силни 
защитни мерки и задължения за 
безопасността на продуктите и 
защитата на потребителите по 
отношение на търговските дейности 
на онлайн пазарите, придружени от 
специален режим на отговорност с 
подходящи механизми за 
правоприлагане;

Or. en



AM\1204049BG.docx 15/68 PE650.618v01-00

BG

Изменение 16
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 а (нов)

Проект на становище Изменение

1а. призовава Комисията да въведе 
законодателство за уведомяване и 
действие, за да направи премахването 
на незаконното съдържание по-бързо 
и по-ефикасно; подчертава, че с цел да 
се гарантира правото на ефективна 
правна защита, процедурите за 
уведомяване и предприемане на 
действия предоставят на 
ползвателите правото да обжалват 
решенията, с които се изпълняват 
исканията за премахване, но също 
така и решенията, с които се 
отказват такива искания;

Or. en

Изменение 17
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 1 а (нов)

Проект на становище Изменение

1а. приветства мерките, 
предприети от платформите във 
връзка с COVID-19, които спомагат за 
проактивното намаляване на 
подвеждащи реклами и „чудотворни“ 
продукти с непотвърдени здравни 
претенции, като засилват 
автоматизираното и човешкото 
наблюдение на съдържанието;

Or. en
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Изменение 18
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. припомня, че в съответствие с 
Директива (ЕС) 2018/18081а 
(Директива за аудио-визуалните 
медийни услуги) мерките за 
предварителен контрол или 
филтриране на качването на 
съдържание не съответстват на член 
15 от Директива 2000/31/ЕО; 
следователно подчертава, че 
бъдещият Законодателен акт за 
цифровите услуги следва да забранява 
налагането на задължителни 
автоматизирани технологии за 
контрол на съдържанието на 
доставчиците на хостинг услуги или 
на други посреднически услуги;
__________________
1а Директива (ЕС) 2018/1808 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. за изменение на 
Директива 2010/13/ЕС за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги (Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги), 
предвид променящите се пазарни 
условия (ОВ L 303, 28.11.2018 г., 
стр. 69).

Or. en
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Изменение 19
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. призовава Комисията да 
анализира ефекта от мерките за 
саморегулиране, приети от 
платформите относно 
подвеждащите реклами;

Or. en

Изменение 20
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. призовава Комисията да 
подобри правата на потребителите в 
бъдещия Законодателен акт за 
цифровите услуги, като въведе 
защитни мерки за предотвратяване 
на нарушенията на основните права 
на ползвателите, които липсват в 
Директива 2000/31/ЕО; отбелязва, че 
тези защитни мерки следва да 
включват като минимум вътрешни и 
външни механизми за разрешаване на 
спорове и ясно посочената 
възможност за правна защита;

Or. en

Изменение 21
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
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Проект на становище
Параграф 1 г (нов)

Проект на становище Изменение

1г. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност по 
отношение на премахването на 
съдържание; за да се провери 
спазването на правилата, 
подчертава, че изискването за 
публикуване на периодични доклади за 
прозрачност следва да бъде 
задължително и следва да включва 
броя на обявленията, вида на 
дружествата, които уведомяват за 
съдържанието, характера на 
съдържанието, което е предмет на 
жалбата, срока за отговор от страна 
на посредника, броя на 
обжалванията;

Or. en

Изменение 22
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 д (нов)

Проект на становище Изменение

1д. за да се проверят тези доклади 
за прозрачност и спазването на 
правните задължения, и в 
съответствие с Препоръка CM/Rec 
(2018) 2 на Съвета на Европа 
държавите членки следва също така 
редовно и публично да предоставят 
изчерпателна информация относно 
броя, характера и правното основание 
на ограниченията на съдържанието 
или на оповестяванията на лични 
данни, които са отправени към 
посредниците, включително тези, 
които се основават на международни 
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договори за правна взаимопомощ, и 
относно действията, предприети в 
резултат на тези искания;

Or. en

Изменение 23
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, 
че когато рекламодателите и 
посредниците са установени в трета 
държава, те следва да определят 
законен представител, установен в 
Съюза, който да носи отговорност за 
съдържанието на рекламите, за да се 
предостави възможност за правна 
защита на потребителите в случай 
на неверни или подвеждащи реклами;

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите;

Or. sv

Изменение 24
Мария Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна Борзан, 
Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при 
онлайн рекламата и счита, че са 

2. счита, че са необходими 
допълнителни насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
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необходими повече яснота и насоки по 
отношение на дължимата 
професионална грижа и задълженията 
на платформите; счита, че когато 
рекламодателите и посредниците са 
установени в трета държава, те следва 
да определят законен представител, 
установен в Съюза, който да носи 
отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

задължения за платформите, когато 
става въпрос за онлайн рекламиране;  
посочва, че са необходими нови мерки 
за създаване на нова уредба за 
отношенията между платформите и 
потребителите, която да урежда 
разпоредбите за прозрачност по 
отношение на рекламата, цифровото 
„подтикване“ и преференциалното 
третиране; посочва, че платените 
реклами или платеното 
позициониране в класация на 
резултатите от търсенето следва да 
бъдат посочвани по ясен, сбит и 
интелигентен начин; предлага 
платформите да оповестяват 
произхода на платените реклами, 
особено тези от политически 
характер; посочва, че целенасочените 
реклами трябва да бъдат уредени по-
строго в полза на по-слабо инвазивни 
форми на реклама и че 
Законодателният акт за цифровите 
услуги следва да определя ясни 
граници по отношение на условията 
за натрупване на данни за тази цел, за 
да бъдат по-добре защитени 
потребителите;  счита, че когато 
рекламодателите и посредниците са 
установени в трета държава, те следва 
да определят законен представител, 
установен в Съюза, който да носи 
отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

Or. en

Изменение 25
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и 
посредниците са установени в трета 
държава, те следва да определят 
законен представител, установен в 
Съюза, който да носи отговорност за 
съдържанието на рекламите, за да се 
предостави възможност за правна 
защита на потребителите в случай на 
неверни или подвеждащи реклами;

2. насърчава усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че се приветстват 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
ако съответните данни показват 
значителна разлика в 
заблуждаващите рекламни практики 
и правоприлагането между 
платформи, установени в Съюза, и 
платформите, установени в трети 
държави, е разумно да се разгледат 
допълнителни възможности за 
засилване на съответствието със 
съществуващото законодателство, 
включително задължение за 
рекламодатели и посредници, 
установени в трета държава, да 
определят законен представител, 
установен в Съюза, който да носи 
отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами; отправя искане 
да се вземе предвид дали взаимните 
задължения от трети държави, 
приети в отговор на новите правила 
на Съюза, няма да възпрепятстват 
предоставянето на услуги от 
дружества, установени в Съюза, в 
трети държави;

Or. en

Изменение 26
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение 
на дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; 
счита, че когато рекламодателите и 
посредниците са установени в трета 
държава, те следва да определят 
законен представител, установен в 
Съюза, който да носи отговорност за 
съдържанието на рекламите, за да се 
предостави възможност за правна 
защита на потребителите в случай 
на неверни или подвеждащи реклами;

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
функционирането на онлайн 
рекламната екосистема, за да се 
определятдължимата професионална 
грижа и задълженията;

Or. en

Изменение 27
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение 
на дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и посредниците 
са установени в трета държава, те 
следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и законодателни мерки 
по отношение на дължимата 
професионална грижа и за да се 
установят задълженията на 
платформите, включително 
задължението за идентифициране на 
тези, които плащат, пряко или 
непряко, за реклама, както и на онези, 
които се ползват от по-добро 
позициониране в класация на 
резултатите от търсенето в 
резултат на плащане; счита, че когато 
рекламодателите и посредниците са 
установени в трета държава, те следва 
да определят законен представител, 
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установен в Съюза, който да носи 
отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

Or. it

Изменение 28
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и посредниците 
са установени в трета държава, те 
следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

2. признава усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата, но подчертава 
необходимостта от повече яснота и 
насоки по отношение на дължимата 
професионална грижа и задълженията 
на платформите; счита, че когато 
рекламодателите и посредниците са 
установени в трета държава, те следва 
да определят законен представител, 
установен в Съюза, който да носи 
отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами; призовава 
списъкът на законните 
представители да бъде публично 
достъпен и лесно разпознаваем на 
уебсайтовете на платформите;

Or. it

Изменение 29
Мирослав Радачовски

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и посредниците 
са установени в трета държава, те 
следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието 
на рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и посредниците 
са установени в трета държава, те 
следва да определят представител, 
установен в Съюза, който е напълно 
упълномощен да представлява по 
отношение на съдържанието на 
рекламите и може да бъде държан 
отговорен и санкциониран за 
последиците от нарушаването на 
този акт, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

Or. sk

Изменение 30
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и посредниците 
са установени в трета държава, те 
следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност и 
отчетност при онлайн рекламата и 
счита, че са необходими повече яснота и 
насоки по отношение на дължимата 
професионална грижа и задълженията 
на платформите; счита, че когато 
рекламодателите и посредниците са 
установени в трета държава, те следва 
да определят законен представител, 
установен в Съюза, който да носи 
отговорност за съдържанието на 
рекламите, например за да се 
предостави възможност за правна 
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подвеждащи реклами; защита на потребителите в случай на 
неверни или подвеждащи реклами;

Or. en

Изменение 31
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и посредниците 
са установени в трета държава, те 
следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и рекламните 
посредниците са установени в трета 
държава, те следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието на 
рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

Or. en

Изменение 32
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Ана-Мишел 
Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 

2. приветства усилията за 
осигуряване на прозрачност при онлайн 
рекламата и счита, че са необходими 
повече яснота и насоки по отношение на 
дължимата професионална грижа и 
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задълженията на платформите; счита, че 
когато рекламодателите и 
посредниците са установени в трета 
държава, те следва да определят законен 
представител, установен в Съюза, който 
да носи отговорност за съдържанието 
на рекламите, за да се предостави 
възможност за правна защита на 
потребителите в случай на неверни или 
подвеждащи реклами;

задълженията на платформите; счита, че 
когато посредниците са установени в 
трета държава, те следва да определят 
законен представител, установен в 
Съюза, който да носи отговорност за 
продуктите, които те продават, за да 
се предостави възможност за правна 
защита на потребителите в случай на 
неверни или подвеждащи реклами;

Or. en

Изменение 33
Виржини Жорон, Марко Кампоменози, Жан-Лен Лакапел, Хинек Блашко, 
Алесандра Басо, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. счита, че уебсайтовете на 
платформите следва да предоставят 
на потребителите възможност лесно 
да подават жалби, свързани с невярна 
или подвеждаща реклама от трети 
страни в тези платформи;

Or. fr

Изменение 34
Виржини Жорон, Марко Кампоменози, Жан-Лен Лакапел, Хинек Блашко, 
Алесандра Басо, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. счита, че списъкът на 
установените в ЕС законни 
представители, които могат да 
носят отговорност за съдържанието 
на рекламите, трябва да бъде лесно 
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достъпен на уебсайтовете на 
платформите;

Or. fr

Изменение 35
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

3. счита, че платформите следва 
ясно да обозначат всички 
спонсорирани реклами като такива 
по начин, който да е видим за всички 
потребители; изисква от Комисията да 
изясни какви санкции или други 
ограничения следва да се прилагат 
спрямо тези рекламни посредници и 
платформи, ако те съзнателно приемат 
неверни или подвеждащи реклами; 
счита, че онлайн платформите следва да 
предприемат мерки, за да се гарантира, 
че не извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, показвани на 
техните уебсайтове, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че 
изискванията за прозрачност следва 
да включват задължението за 
оповестяване кой плаща за 
рекламата, включително както 
преки, така и непреки плащания, или 
всякакъв друг принос, получен от 
доставчиците на услуги, и 
задължението за защита на 
потребителите от нежелани 
съобщения онлайн; подчертава, че 
рекламите на търговски продукти и 
услуги и рекламите с политически или 
друг характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
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бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

Or. en

Изменение 36
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

3. изисква от Комисията да изясни 
и да публикува какви санкции или други 
ограничения се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи в 
съответствие с правото на Съюза и 
националното законодателство, а 
именно Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар, 
както е изменена от Директива (ЕС) 
2019/2161 и Директива 2006/114/ЕО 
относно заблуждаващата и 
сравнителната реклама, ако те 
съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; признава, че 
заблуждаващите реклами са трудни 
за откриване от платформите, счита, 
че онлайн платформите следва да бъдат 
насърчавани активно да следят и 
премахват подвеждащите реклами, 
показвани на техните сайтове, за да се 
гарантира, че не извличат полза от 
фалшиви или подвеждащи реклами, 
включително от маркетингово 
съдържание на инфлуенсъри, което не 
се показва като спонсорирано; 
припомня обаче, че това следва да 
бъде в съответствие с принципа за 
„без общо наблюдение“; подчертава, че 
рекламите на търговски продукти и 
услуги и рекламите с политически или 
друг характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
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бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

Or. en

Изменение 37
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, 
ако те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да 
следят рекламите, показвани на 
техните сайтове, за да се гарантира, 
че не извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително 
от маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва 
като спонсорирано; подчертава, че 
рекламите на търговски продукти и 
услуги и рекламите с политически или 
друг характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо 
рекламните посредници, ако те 
съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; подчертава, че 
рекламите на търговски продукти и 
услуги и рекламите с политически 
характер или съобщенията, свързани 
с обществения интерес, са различни 
по форма и предназначение и поради 
това следва да бъдат предмет на 
различни насоки и правила;

Or. en

Изменение 38
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, както и фалшивите отзиви, 
за да се гарантира, че не извличат полза 
от фалшиви или подвеждащи реклами, 
включително от маркетингово 
съдържание на инфлуенсъри, което не 
се показва като спонсорирано; счита, 
че платформите следва също така да 
защитават потребителите от 
нежелани търговски съобщения; 
подчертава, че рекламите на търговски 
продукти и услуги и рекламите с 
политически или друг характер са 
различни по форма и предназначение и 
поради това следва да бъдат предмет на 
различни насоки и правила;

Or. it

Изменение 39
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Ана-Мишел 
Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да 
следят рекламите, показвани на 
техните сайтове, за да се гарантира, 

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; подчертава 
значението на общото разбиране 
какво представлява фалшива или 
подвеждаща реклама; подчертава, че 
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че не извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително 
от маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва 
като спонсорирано; подчертава, че 
рекламите на търговски продукти и 
услуги и рекламите с политически или 
друг характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

рекламите на търговски продукти и 
услуги и рекламите с политически или 
друг характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

Or. en

Изменение 40
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва чрез доброволни 
мерки да следят рекламите, показвани 
на техните сайтове, за да се гарантира, 
че не извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

Or. en
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Изменение 41
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 
сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни, но 
допълнителни, правила;

Or. en

Изменение 42
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те съзнателно приемат неверни или 
подвеждащи реклами; счита, че онлайн 
платформите следва активно да следят 
рекламите, показвани на техните 

3. изисква от Комисията да изясни 
какви санкции или други ограничения 
следва да се прилагат спрямо тези 
рекламни посредници и платформи, ако 
те приемат неверни или подвеждащи 
реклами; счита, че онлайн платформите 
следва активно да следят рекламите, 
показвани на техните сайтове, за да се 
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сайтове, за да се гарантира, че не 
извличат полза от фалшиви или 
подвеждащи реклами, включително от 
маркетингово съдържание на 
инфлуенсъри, което не се показва като 
спонсорирано; подчертава, че рекламите 
на търговски продукти и услуги и 
рекламите с политически или друг 
характер са различни по форма и 
предназначение и поради това следва да 
бъдат предмет на различни насоки и 
правила;

гарантира, че не извличат полза от 
фалшиви или подвеждащи реклами, 
включително от маркетингово 
съдържание на инфлуенсъри, което не 
се показва като спонсорирано; 
подчертава, че рекламите на търговски 
продукти и услуги и рекламите с 
политически или друг характер са 
различни по форма и предназначение и 
поради това следва да бъдат предмет на 
различни насоки и правила;

Or. it

Изменение 43
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че платформите 
за споделяне на видеоматериали и 
социалните медии разполагат с 
капацитет да увеличават 
незаконното съдържание; призовава 
дружествата да осигурят 
прозрачност на алгоритмите за 
препоръки, за да се даде представа на 
потребителите и изследователите за 
тези процеси, по-специално относно 
използваните данни, целта на 
алгоритъма, персонализирането, 
резултатите от него и 
потенциалните опасности, като 
същевременно се спазват принципите 
на обяснимост, справедливост и 
отговорност; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
ползвателите да приемат 
препоръчаните и персонализираните 
услуги;



PE650.618v01-00 34/68 AM\1204049BG.docx

BG

Or. en

Изменение 44
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава необходимостта 
от засилване на съгласуваността 
между съществуващите задължения, 
посочени в Директивата за 
електронната търговия, и Директива 
2005/29/ЕО относно нелоялни 
търговски практики, свързани с 
прозрачността на търговските 
съобщения и цифровата реклама;

Or. en

Изменение 45
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. счита, че липсата на 
прозрачност при използването на 
„чатботове“ вероятно ще създаде 
трудности за някои категории 
особено уязвими хора;

Or. it

Изменение 46
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
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Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. подчертава значението на 
алгоритмичната прозрачност за 
защитата на потребителите, по-
специално чрез осигуряване на 
обяснимост и проверимост на 
автоматизираното вземане на 
решения в контекста както на 
рекламата, така и на модерирането 
на съдържание;

Or. en

Изменение 47
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. настоятелно призовава 
Комисията да въведе изискване за 
уебсайтовете и профилите в 
социалните медии да посочват ясно и 
недвусмислено дали ползвателят 
взаимодейства с алгоритми за 
изкуствен интелект, симулиращи 
човешки разговор;

Or. it

Изменение 48
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)
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Проект на становище Изменение

3в. призовава Комисията да обърне 
внимание на нарастващите различия 
и разпокъсаност на националните 
правила в държавите членки и да 
предложи конкретни законодателни 
мерки, включително механизъм за 
уведомяване и предприемане на 
действия, които могат да дадат 
възможност на ползвателите да 
уведомяват онлайн посредниците за 
съществуването на потенциално 
незаконно онлайн съдържание или 
поведение; счита, че подобни мерки 
биха гарантирали високо равнище на 
защита на ползвателите и 
потребителите, като същевременно 
насърчават доверието на 
потребителите в онлайн 
икономиката;

Or. en

Изменение 49
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. настоятелно призовава 
Комисията да направи оценка на 
изискването за предоставяне на 
информация от страна на 
инфлуенсъри по ясен, разбираем и 
видим начин в началото на 
публикацията, независимо дали на 
инфлуенсъра е било платено пряко 
или непряко, или е получил продукти 
безплатно или с отстъпка за тази 
публикация;

Or. it
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Изменение 50
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 3 г (нов)

Проект на становище Изменение

3г. призовава Комисията да 
насърчава технологии, които 
защитават неприкосновеността на 
личния живот на ползвателите при 
рекламирането, като се обръща 
специално внимание на най-
уязвимите групи;

Or. it

Изменение 51
Алекс Аджус Салиба

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване;

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини те да 
станат по-справедливи и да 
гарантира съответствие с правото 
на Съюза, с цел увеличаване и 
улесняване на активната роля на 
потребителите; счита, че 
ограниченията върху използването на 
цифрово съдържание и цифрови 
услуги, които, въпреки че са наложени 
от договорната свобода между 
носителите на права и доставчиците 
на услуги, следва да бъдат забранени, 
тъй като не отговарят на 
основателните очаквания на 
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потребителя, защитени съгласно 
Директива (ЕС) 2019/770 за някои 
аспекти на договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание 
и цифрови услуги; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване;

Or. en

Изменение 52
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване;

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, изисква от Комисията да 
продължи да преразглежда практиката 
на лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини да 
гарантира съответствие с правото 
на Съюза, с цел увеличаване и 
улесняване на активната роля на 
потребителите; счита, че 
ограниченията върху използването на 
цифрово съдържание и цифрови 
услуги, които, въпреки че са наложени 
от договорната свобода между 
носителите на права и доставчиците 
на услуги, следва да бъдат забранени, 
тъй като не отговарят на 
основателните очаквания на 
потребителя, защитени съгласно 
Директива (ЕС) 2019/770 за някои 
аспекти на договорите за 
предоставяне на цифрово съдържание 
и цифрови услуги; отбелязва, че 
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потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване;

Or. en

Изменение 53
Мариа Мануел Лейтан‑Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване;

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи, за да се даде 
възможност за по-добро информирано 
съгласие; отбелязва, че потребителите 
често приемат лицензионните договори 
с крайните потребители, без да ги четат; 
освен това отбелязва, че когато даден 
лицензионен договор с крайните 
потребители позволява на 
потребителите да се откажат от някои 
клаузи, платформите могат да ги 
задължат да се отказват от тези клаузи 
при всяко използване; отбелязва, че по-
голямата част от лицензионните 
договори могат да бъдат едностранно 
променяни от платформите без 
предизвестие за потребителите, с 
пагубни последици от гледна точка на 
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защитата на потребителите, и 
призовава за по-добра защита на 
потребителите чрез ефективни 
мерки;

Or. en

Изменение 54
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен 
това отбелязва, че когато даден 
лицензионен договор с крайните 
потребители позволява на 
потребителите да се откажат от някои 
клаузи, платформите могат да ги 
задължат да се отказват от тези клаузи 
при всяко използване;

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че до 
този момент потребителят няма 
друг избор, освен да се съгласи с 
условията на лицензионните договори 
с крайните потребители; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване; 
изисква от Комисията да въведе 
насоки за платформите как по-добре 
да информират потребителите за 
условията на лицензионните договори 
с крайните потребители, например 
чрез изскачащо съобщение, 
съдържащо основната информация за 
тях;

Or. en



AM\1204049BG.docx 41/68 PE650.618v01-00

BG

Изменение 55
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, 
платформите могат да ги задължат да 
се отказват от тези клаузи при всяко 
използване;

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
потребители и на споразумения за 
общите условия и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители и общите условия, без да 
ги четат; освен това отбелязва, че когато 
даден лицензионен договор с крайните 
потребители и споразумение за общите 
условия позволяват на потребителите 
да се откажат от някои клаузи, 
доставчиците на услуги могат да ги 
задължат да се отказват от тези клаузи 
при всяко използване, често 
недобросъвестно, за да насърчат 
приемането;

Or. en

Изменение 56
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 

4. като припомня усилията на по-
ранен етап, отправя искане към 
Комисията да продължи да 
преразглежда практиката на 
лицензионни договори с крайните 
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потребители и да търси начини за 
увеличаване и улесняване на активната 
роля на потребителите, включително 
при избора на клаузи; отбелязва, че 
потребителите често приемат 
лицензионните договори с крайните 
потребители, без да ги четат; освен това 
отбелязва, че когато даден лицензионен 
договор с крайните потребители 
позволява на потребителите да се 
откажат от някои клаузи, платформите 
могат да ги задължат да се отказват от 
тези клаузи при всяко използване;

потребители и да търси начини за 
улесняване на активната роля на 
потребителите, включително при избора 
на клаузи; отбелязва, че потребителите 
често приемат лицензионните договори 
с крайните потребители, без да ги четат; 
освен това отбелязва, че когато даден 
лицензионен договор с крайните 
потребители позволява на 
потребителите да се откажат от някои 
клаузи, платформите могат да ги 
задължат да се отказват от тези клаузи 
при всяко използване;

Or. en

Изменение 57
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. счита, че в началото на всеки 
такъв договор следва да се постави 
резюме на ясен и достъпен език 
относно общите условия и 
лицензионния договори с крайните 
потребители, , което да включва 
възможността за лесно „отказване“ 
от незадължителни клаузи; счита, че 
Комисията следва да създаде образец с 
резюмета на общи условия и на 
лицензионни договори с крайните 
потребители;

Or. en

Изменение 58
Алекс Аджус Салиба

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни;

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите, като се 
установи високо равнище на защита и 
сигурност на данните; препоръчва 
всяко средство за защита на достъпа 
до данни да бъде налагано единствено 
с цел справяне с пазарната 
неефективност, да бъде в 
съответствие с Общия регламент 
относно защитата на данните, да 
предоставя на потребителите право 
на възражение срещу споделянето на 
данни и да предоставя на 
потребителите технически решения, 
които да им помагат да контролират 
и управляват потоците от своите 
лични данни, както и да разполагат 
със средства за правна защита; 
изисква от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни;

Or. en

Изменение 59
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
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данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни;

данни с трети страни да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите, като се 
установи високо равнище на защита и 
сигурност на данните; препоръчва 
всяко средство за защита на достъпа 
до данни да бъде налагано единствено 
с цел справяне с пазарната 
неефективност, да бъде в 
съответствие с Общия регламент 
относно защитата на данните, да 
предоставя на потребителите право 
на възражение срещу споделянето на 
данни и да предоставя на 
потребителите технически решения, 
които да им помагат да контролират 
и управляват потоците от своите 
лични данни, както и да разполагат 
със средства за правна защита; 
изисква от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни;

Or. en

Изменение 60
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; 
изисква от Комисията да гарантира, че 

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети страни въз основа на 
съгласието на ползвателите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
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потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни;

негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни; 
призовава за разработване на 
механизми за правоприлагане, които 
осигуряват мониторинг на правото 
на потребителя на информирано 
съгласие и на свобода на избор при 
подаването на данни;

Or. en

Изменение 61
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети лица;

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор и 
че в случай че такова споделяне е 
необходимо за функционирането на 
услугите, крайният ползвател следва 
да бъде надлежно информиран ясно, 
незабавно и прозрачно; изисква от 
Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети лица;

Or. it

Изменение 62
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу
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Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители 
следва винаги да предвиждат 
споделянето на данни с трети лица да 
бъде по избор, освен ако тези данни са 
от жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; 
изисква от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети страни;

5. подчертава, че съгласно 
условията на лицензионните договори 
с крайните потребители, 
потребителите следва да бъдат 
свободни да дават съгласието си за 
споделяне на част или всички техни 
данни с трети лица, освен ако има 
правни основания за 
законосъобразността на обмена на 
данни; изисква от Комисията да 
гарантира, че потребителите могат да 
продължават да използват свързано 
устройство с всички негови основни 
функции, дори и да оттеглят своето 
съгласие за обмен на неоперативни 
данни с производителя на устройството 
или с трети лица;

Or. en

Изменение 63
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че когато е 
разумно, потребителите могат да 
продължават да използват свързано 
устройство с всички негови основни 
функции, дори и да оттеглят своето 
съгласие за обмен на неоперативни 
данни с производителя на устройството 
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устройството или с трети лица; или с трети лица;

Or. en

Изменение 64
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети лица;

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители и 
общите условия следва винаги да 
предвиждат споделянето на данни с 
трети лица да бъде по избор, освен ако 
тези данни са от жизненоважно 
значение за функционирането на 
услугите; изисква от Комисията да 
гарантира, че потребителите могат да 
продължават да използват свързано 
устройство с всички негови основни 
функции, дори и да оттеглят своето 
съгласие за обмен на неоперативни 
данни с производителя на устройството 
или с трети лица;

Or. en

Изменение 65
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 

5. подчертава, че лицензионните 
договори с крайните потребители следва 
винаги да предвиждат споделянето на 
данни с трети лица да бъде по избор, 
освен ако тези данни са от 
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жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети лица;

жизненоважно значение за 
функционирането на услугите; изисква 
от Комисията да гарантира, че 
потребителите могат да продължават да 
използват свързано устройство с всички 
негови основни функции, дори и да 
оттеглят своето съгласие за обмен на 
неоперативни данни с производителя на 
устройството или с трети лица; 
потвърждава необходимостта от 
прозрачност в лицензионните 
договори с крайните потребители по 
отношение на възможността и 
обхвата на споделянето на данни с 
трети лица;

Or. en

Изменение 66
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. изисква от Комисията да 
включи в бъдещ законодателен акт за 
цифровите услуги  задължение за 
оперативна съвместимост за 
„предварителни цифрови правила за 
контрол“, за да се възстановят 
подходящи условия и 
равнопоставеност за МСП, като по 
този начин се разшири изборът на 
потребителите и следователно се 
осигури по-голямо многообразие 
онлайн;

Or. en

Изменение 67
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
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Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани; изисква от Комисията да 
вземе това предвид, преди да 
предприеме допълнителни мерки;

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани;

Or. en

Изменение 68
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани; изисква от Комисията да 
вземе това предвид, преди да 
предприеме допълнителни мерки;

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/2161, Директива (ЕС) 2019/770 и 
Директива (ЕС) 2019/771 все още не са 
правилно транспонирани и прилагани; 
изисква от Комисията да вземе това 
предвид, преди да предприеме 
допълнителни мерки;

Or. en

Изменение 69
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани; изисква от Комисията да 
вземе това предвид, преди да 

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани; изисква от Комисията да 
вземе това предвид при 
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предприеме допълнителни мерки; предприемането на допълнителни 
мерки;

Or. en

Изменение 70
Алекс Аджус Салиба

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани; изисква от Комисията да 
вземе това предвид, преди да 
предприеме допълнителни мерки;

6. подчертава, че Директива (ЕС) 
2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 все 
още не са правилно транспонирани и 
прилагани; изисква от Комисията да 
вземе това предвид при 
предприемането на допълнителни 
мерки;

Or. en

Изменение 71
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 
бъдат изяснени и дали следва да се 
предоставят насоки, за да се гарантира 
правна сигурност за дружествата и 
потребителите; изисква по-специално от 
Комисията да положи усилия, за да 
гарантира, че тези договори с 
потребители са валидни и обвързващи в 
целия Съюз, отговарят на стандартите 

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 
бъдат изяснени, като наред с другото 
се представи недвусмислено 
определение за „интелигентен 
договор“ и „технология на 
разпределения регистър“ и дали следва 
да се предоставят насоки, за да се 
гарантира правна сигурност за 
дружествата и потребителите; 
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на законодателството за защита на 
потребителите, например правото на 
отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС4; 
и че не са предмет на национални 
пречки пред прилагането, като 
например изисквания за нотариална 
заверка;

подчертава, че тези насоки следва да 
отчитат конкретната 
законодателна и промишлена 
структура на всяка държава членка;  
изисква по-специално от Комисията да 
положи усилия, за да гарантира, че тези 
договори с потребители са валидни и 
обвързващи в целия Съюз, отговарят на 
стандартите на законодателството за 
защита на потребителите, например 
правото на отказ съгласно Директива 
2011/83/ЕС4; и че не са предмет на 
национални пречки пред прилагането, 
като например изисквания за 
нотариална заверка;

__________________ __________________
4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

Or. it

Изменение 72
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Биляна  Борзан, Алекс Аджус Салиба, Мария 
Грапини

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър без ясно правно основание; 
изисква от Комисията да направи 
оценка на разработването и 
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бъдат изяснени и дали следва да се 
предоставят насоки, за да се 
гарантира правна сигурност за 
дружествата и потребителите; изисква 
по-специално от Комисията да положи 
усилия, за да гарантира, че тези 
договори с потребители са валидни и 
обвързващи в целия Съюз; отговарят 
на стандартите на 
законодателството за защита на 
потребителите, например правото на 
отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС4 
; и че не са предмет на национални 
пречки пред прилагането, като 
например изисквания за нотариална 
заверка;

използването на технологиите на 
разпределения регистър, включително 
„интелигентни договори“, и по-
специално въпросите, свързани със 
законосъобразността и изпълнението 
на интелигентни договори в 
трансгранични ситуации, и да 
направи предложения за подходящата 
правна уредба, за да се гарантира 
правна сигурност за дружествата и 
потребителите;  изисква по-специално 
от Комисията да актуализира 
съществуващия документ с насоки 
относно Директива 2011/83/ЕС4 
(Директивата относно правата на 
потребителите), за да се изясни дали 
счита, че интелигентните договори 
попадат в обхвата на 
освобождаването по член 3, параграф 
2, буква л) и ако това е така, при 
какви обстоятелства, и да изясни 
въпроса за правото на оттегляне; 
изисква насоки относно 
трансграничните сделки и относно 
съществуващите правила по 
отношение на изискванията за 
нотариална заверка;

__________________ __________________
4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

Or. en

Изменение 73
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
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Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 
бъдат изяснени и дали следва да се 
предоставят насоки, за да се гарантира 
правна сигурност за дружествата и 
потребителите; изисква по-специално от 
Комисията да положи усилия, за да 
гарантира, че тези договори с 
потребители са валидни и обвързващи 
в целия Съюз; отговарят на 
стандартите на законодателството за 
защита на потребителите, например 
правото на отказ съгласно Директива 
2011/83/ЕС4 ; и че не са предмет на 
национални пречки пред прилагането, 
като например изисквания за 
нотариална заверка;

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ “, като 
тези въз основа на технологиите на 
разпределения регистър; изисква от 
Комисията да анализира дали някои 
аспекти на „интелигентните договори“ 
следва да бъдат изяснени и дали следва 
да се предоставят насоки, за да се 
гарантира правна сигурност за 
дружествата и потребителите; изисква 
по-специално от Комисията да положи 
усилия, за да гарантира, че тези 
договори отговарят на стандартите на 
законодателството за защита на 
потребителите, например правото на 
отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС4 ; 

__________________ __________________
4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

Or. en

Изменение 74
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу
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Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 
бъдат изяснени и дали следва да се 
предоставят насоки, за да се гарантира 
правна сигурност за дружествата и 
потребителите; изисква по-специално от 
Комисията да положи усилия, за да 
гарантира, че тези договори с 
потребители са валидни и обвързващи в 
целия Съюз, отговарят на стандартите 
на законодателството за защита на 
потребителите, например правото на 
отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС4 ; 
и че не са предмет на национални 
пречки пред прилагането, като 
например изисквания за нотариална 
заверка;

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира някои аспекти на 
„интелигентните договори“, които е 
нужно да бъдат изяснени, и да 
предостави насоки във връзка с това, 
за да се гарантира правна сигурност за 
дружествата и потребителите; изисква 
по-специално от Комисията да положи 
усилия, за да гарантира, че тези 
договори с потребители са валидни и 
обвързващи в целия Съюз, отговарят на 
стандартите на законодателството за 
защита на потребителите, например 
правото на отказ съгласно Директива 
2011/83/ЕС4; и че „интелигентните 
договори“ не са предмет на национални 
пречки пред прилагането, когато става 
въпрос за изисквания, свързани с 
валидността им като потребителски 
договори;

__________________ __________________
4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

Or. en

Изменение 75
Карен Мелкиор
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Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 
бъдат изяснени и дали следва да се 
предоставят насоки, за да се гарантира 
правна сигурност за дружествата и 
потребителите; изисква по-специално от 
Комисията да положи усилия, за да 
гарантира, че тези договори с 
потребители са валидни и обвързващи в 
целия Съюз; отговарят на стандартите 
на законодателството за защита на 
потребителите, например правото на 
отказ съгласно Директива 2011/83/ЕС4 ; 
и че не са предмет на национални 
пречки пред прилагането, като 
например изисквания за нотариална 
заверка;

7. отбелязва увеличаването на 
„интелигентните договори“ въз основа 
на технологиите на разпределения 
регистър; изисква от Комисията да 
анализира дали някои аспекти на 
„интелигентните договори“ следва да 
бъдат изяснени и дали следва да се 
предоставят насоки, за да се гарантира 
правна сигурност за дружествата и 
потребителите; изисква по-специално от 
Комисията да положи усилия, за да 
гарантира, че тези договори с 
потребители отговарят на стандартите 
на законодателството за защита на 
потребителите, включително правото 
на отказ съгласно Директива 
2011/83/ЕС4 ; и че не са предмет на 
национални пречки пред прилагането, 
като например изисквания за 
нотариална заверка;

__________________ __________________
4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

4 Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 
2011 година относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

Or. en

Изменение 76
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 8
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Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на 
съществуващите пречки и избягване 
на евентуални нови пречки пред 
предоставянето на цифрови услуги от 
страна на онлайн платформите; 
подчертава същевременно, че новите 
задължения на Съюза относно 
платформите трябва да бъдат 
пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на 
свръхрегулиране от страна на 
държавите членки, в допълнение към 
законодателството на Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 77
Мариа Мануел Лейтан-Маркеш, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Шандор Ронай, Силви Гийом, Биляна  Борзан, 
Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на 
съществуващите пречки и избягване 
на евентуални нови пречки пред 
предоставянето на цифрови услуги от 
страна на онлайн платформите; 
подчертава същевременно, че новите 
задължения на Съюза относно 
платформите трябва да бъдат 
пропорционални и ясни с цел избягване 
на ненужни регулаторни тежести или 
ненужни ограничения; подчертава, че е 

8. подчертава, че всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели предотвратяването на 
потенциални нови необосновани 
пречки пред предоставянето на 
цифрови услуги и иновации чрез 
онлайн платформи, като 
същевременно се повишава защитата 
на потребителите, постига се 
устойчив и интелигентен растеж и 
се преодоляват технологичните 
предизвикателства и 
предизвикателствата по отношение 
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необходимо да се избягват 
практиките на свръхрегулиране от 
страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството 
на Съюза.

на свързаността, и се гарантира, че 
цифровият единен пазар е справедлив 
и безопасен за всички; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения, 
осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция за дружествата, 
включително МСП, високо равнище 
на защита за потребителите и 
защита на здравето, безопасността и 
благосъстоянието на нашите 
граждани; подчертава значението и 
ползите от наличието на 
хармонизирана нормативна уредба за 
цифровите услуги в целия Съюз в 
контекста на цифровия единен пазар 
и необходимостта от създаване на 
централен регулаторен орган, който 
отговаря за надзора и спазването на 
законодателния акт за цифровите 
услуги и който има допълнителни 
правомощия за справяне с 
трансгранични проблеми, както и 
който разполага с разследващи и 
правоприлагащи правомощия.

Or. en

Изменение 78
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
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Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава във връзка с това, че е 
важно да се установи добре 
балансиран подход на Съюза с 
крайната цел да се гарантира 
отговорно и недискриминационно 
поведение на онлайн платформите в 
съответствие с ценностите и 
основните права на Съюза; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

Or. en

Изменение 79
Едина Тот, Томислав Сокол, Романа Томц, Мария Да Граса Карвалю, Крис 
Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

8. подчертава, че всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
имат за цел премахването на 
съществуващите и предотвратяването на 
потенциални нови необосновани пречки 
пред предоставянето на цифрови услуги 
от страна на онлайн платформите, 
както и насърчаването на онлайн 
среда без незаконно съдържание, 
която би била в ущърб на 
потребителите и икономиката на 
Съюза;  подчертава същевременно, че 
новите задължения на Съюза относно 
платформите трябва да бъдат 
пропорционални и ясни с цел избягване 
на ненужни регулаторни тежести или 
ненужни ограничения; подчертава, че е 
необходимо да се избягват практиките 
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на свръхрегулиране от страна на 
държавите членки, в допълнение към 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 80
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки, зависимости и намалена 
конкуренция пред предоставянето на 
цифрови услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че в центъра на новите 
задължения на Съюза относно 
платформите трябва да бъде 
общественото благо, те трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

Or. en

Изменение 81
Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 8
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Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения и да 
бъдат ръководени от защитата на 
потребителите и целите за 
безопасност на продуктите; 
подчертава, че е необходимо да се 
избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

Or. en

Изменение 82
Еуген Южица

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава, че с всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
се цели премахване на съществуващите 
пречки и избягване на евентуални нови 
пречки пред предоставянето на цифрови 
услуги от страна на онлайн 
платформите; подчертава 
същевременно, че новите задължения на 
Съюза относно платформите трябва да 
бъдат пропорционални и ясни с цел 
избягване на ненужни регулаторни 
тежести или ненужни ограничения; 
подчертава, че е необходимо да се 

8. подчертава, че  всички бъдещи 
законодателни предложения следва да 
бъдат основани на доказателства и 
следва да целят премахване на 
съществуващите пречки и избягване на 
евентуални нови пречки пред 
предоставянето на цифрови услуги от 
страна на онлайн платформите; 
подчертава същевременно, че новите 
задължения на Съюза относно 
платформите трябва да бъдат 
пропорционални и ясни с цел избягване 
на ненужни регулаторни тежести или 
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избягват практиките на свръхрегулиране 
от страна на държавите членки, в 
допълнение към законодателството на 
Съюза.

ненужни ограничения; подчертава, че е 
необходимо да се избягват практиките 
на свръхрегулиране от страна на 
държавите членки, в допълнение към 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 83
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че всяко бъдещо 
законодателно предложение, което 
адаптира нови търговски и 
граждански правила за търговските 
субекти, извършващи дейността си 
онлайн, следва да се бори с 
антиконкурентното използване на 
цифровата реклама и да създава 
еднакви условия на конкуренция; 
подчертава, че предоставянето на 
такава рамка е от съществено 
значение за стимулиране на 
иновациите и насърчаване на 
растежа на МСП в Съюза и 
новосъздадените предприятия, като 
им се дава възможност да се 
възползват от цифровия единен 
пазар;

Or. en

Изменение 84
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)
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Проект на становище Изменение

8а. приветства споразумението на 
Комисията с платформите на 
икономиката на сътрудничеството, 
което позволява на Евростат да 
публикува ключови данни за 
туристическото настаняване като 
първи стъпки; изисква от Комисията 
да въведе допълнителни задължения 
за платформите на икономиката на 
сътрудничеството да предоставят 
информация в съответствие с 
правилата за защита на данните, 
тъй като това е от съществено 
значение за местните органи, за да се 
гарантира наличието на жилищно 
настаняване на достъпни цени.

Or. en

Изменение 85
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. изисква от Комисията да 
предприеме преразглеждане на 
Регламент (ЕС) № 910/20141а 

(Регламентът относно електронната 
идентификация и 
удостоверителните услуги) в 
контекста на разработването на 
технологии за виртуална 
идентификация, включително 
използването на приложения за 
идентифициране, за да се гарантира, 
че виртуалната идентификация 
може да се използва по същия начин 
като физическа карта, когато 
потребителите купуват или плащат 
за продукти и услуги;
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__________________
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

Изменение 86
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. счита, че всеки регламент, 
който определя стандарти и 
процедури за модериране на 
съдържание, следва да се прилага за 
всеки вид модериране на съдържание 
от страна на онлайн платформи 
(доброволно или по искане на 
компетентните органи) и за 
контрола или блокирането на 
съдържание от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 87
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. счита, че законодателният 
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пакет за цифровите услуги следва i) да 
обърне специално внимание на 
недостатъците на действащото 
законодателство по отношение на 
правата и социалната закрила на 
лицата, работещи за доставчиците 
на онлайн услуги, независимо дали те 
са официално наети на работа, и ii) 
да установи механизми за 
гарантиране на спазването от страна 
на доставчиците на услуги.

Or. en

Изменение 88
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. изисква от Комисията да 
проучи възможността да представи, 
като част от законодателния пакет 
за цифровите услуги, няколко 
предложения, включително относно 
договорните права в контекста на 
предоставянето на цифрови услуги, 
както е посочено в препоръките, 
съдържащи се в приложението;

Or. en

Изменение 89
Дита Харанзова

Проект на становище
Приложение (ново)

Проект на становище Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 
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РЕЗОЛЮЦИЯ:
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ 
ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
ИСКАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ 
ИСКА ДА БЪДАТ ВНЕСЕНИ СЪС 
ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПАКЕТ ЗА 
ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ 
Законодателният пакет за 
цифровите услуги следва да се състои 
от:
· всеобхватно законодателно 
предложение, което преразглежда 
Директивата за електронната 
търговия с цел да се подобри 
функционирането на вътрешния 
пазар и свободното движение на 
цифрови услуги;
· законодателно предложение 
относно предварителното регулиране 
на големите платформи, което да  
укрепи прозрачността като се 
основава на Регламент (ЕС) № 
2019/1150 1a (Регламент относно 
отношенията между платформите и 
предприятията);
· предложения относно договорните 
права в контекста на предоставянето 
на цифрови услуги, които са 
спомагателни спрямо 
Законодателния акт за цифровите 
услуги, като част от пакет, базиран 
на препоръките, изложени в 
настоящото приложение, след 
задълбочен анализ на 
транспонирането и прилагането на 
наскоро приетите правни 
инструменти в областта на 
защитата на потребителите.
B. ПРЕПОРЪКИ
Препоръка 1 Цел
Предложенията следва да имат за 
цел да укрепят правилата в областта 
на търговското и гражданското 
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право, приложими спрямо търговски 
субекти, извършващи дейността си 
онлайн по отношение на цифровите 
услуги, включително гражданските и 
търговските аспекти на 
технологиите на разпределения 
регистър, и по-специално на 
интелигентните договори.
Предложенията следва също така да 
целят по-голяма разбираемост на 
лицензионните договори и на 
споразуменията за общите условия , 
както и да предоставят на 
физическите лица реална 
възможност за отказ от някои клаузи 
или за договаряне на индивидуални 
условия.
Препоръка 2 Обхват
Предложенията относно 
договорните права следва да се 
съсредоточат единствено върху 
аспектите на гражданското и 
търговското право и не следва да 
засягат Директивата за 
електронната търговия.  Тези 
предложения не следва да засягат 
правилата относно рекламата, 
установени в Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялни търговски 
практики.
Препоръка 3 Общи принципи
Принцип на прозрачност
Всички общи условия или други клаузи 
за използване следва да бъдат лесно 
достъпни и лесни за разбиране като 
се използва ясен и разбираем език, 
включително по отношение на 
лицензионни договори с крайните 
ползватели. Предложението следва 
да създаде образец с резюме на общи 
условия или на  лицензионен договор, 
които да бъдат изложени в началото 
на всяко такова споразумение.
Принцип на справедливост
Всички общи условия или други клаузи 
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за използване, които не са абсолютно 
необходими за предоставяне на 
цифрова услуга или не са законово 
изисквани, следва да подлежат на 
изменение или заличаване преди 
приемане от крайния ползвател 
(„възможност за отказ“).
Дружествата също така биха могли 
да ограничат някои услуги, ако дадено 
лице избере такива възможности за 
отказ, но не да откажат достъп 
изцяло или да ограничат основни 
елементи на цифровата услуга или 
физически продукт, свързан пряко или 
не с цифрова услуга.
Принцип на правна сигурност
Следва да бъде ясно установено, че 
винаги когато, наред с другото,  
общите условия, лицензионните 
договори с крайните ползватели и 
интелигентните договори попадат в 
обхвата на правното определение за 
договор, следва да се прилагат всички 
съответни разпоредби относно 
защитата на потребителите, 
предвидени в Директивата за правата 
на потребителите.
Предложението следва да има за цел 
да изясни дали за изрично съгласие 
може да се приеме само приемането 
на общите условия или използването 
на цифрова услуга, без доказателства, 
че крайният ползвател е прочел 
общите условия или други клаузи за 
използване.
Санкции
Държавите членки следва да 
установят правила за санкциите, 
приложими при нарушения на 
правилата относно договорните 
права, и да предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
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__________________
1а Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за 
бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги (OВ 
L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).

Or. en


