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Изменение 1
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Съображение 1 a (ново)

Проект на становище Изменение

1а. като има предвид, че 
спазването и защитата на основните 
права и гражданските свободи трябва 
да бъдат крайъгълен камък на 
преработените и на новите правила 
за цифровия единен пазар, които ще 
бъдат приети с пакета на 
законодателния акт за цифровите 
услуги;

Or. en

Изменение 2
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Съображение 1 б (ново)

Проект на становище Изменение

1б. като има предвид, че борбата 
срещу незаконното или вредно 
съдържание онлайн може да бъде 
претекст за правителствата да 
ограничат свободата на словото и да 
преследват законното несъгласие и 
опозицията;

Or. en

Изменение 3
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Съображение 1 в (ново)
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Проект на становище Изменение

1в. като има предвид, че 
модерирането на съдържание от 
платформите за хостинг на 
съдържание може да доведе до 
незаконни ограничения на свободата 
на словото, умишлено или чрез 
използване на механизми за 
автоматично модериране на 
съдържание;

Or. en

Изменение 4
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Съображение 1 г (ново)

Проект на становище Изменение

1г. като има предвид, че 
съдържанието може да бъде 
незаконно поради редица причини, 
като намеса в основните права на 
отделно лице, съображения за 
враждебна реч, връзка с престъпна 
дейност, вреди за законните интереси 
на дадено лице, вреди за общите 
интереси и др., поради което не всяко 
съдържание, за което се твърди, че е 
незаконно, е еднакво опасно и 
потенциално вредно;

Or. en

Изменение 5
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Шандор 
Ронай, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на 
задълженията, наложени на 
посредниците, с цел да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар; 
подчертава, че всяка мярка, свързана с 
основните права, следва да бъде 
внимателно балансирана и да отчита 
възможното въздействие върху 
функционирането на вътрешния 
пазар, и призовава Комисията да 
избягва „износа“ на национални 
разпоредби и вместо това да предлага 
най-ефикасните и ефективни решения за 
вътрешния пазар като цяло;

1. приветства ангажимента на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на цифровите 
услуги с цел да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар; 
законодателният акт за цифровите 
услуги следва да осигури пълноценно 
упражняване на свободите на 
вътрешния пазар, при пълно спазване 
на основните права и принципи, 
посочени в Хартата на основните 
права на ЕС, и призовава Комисията да 
предлага най-ефикасните и ефективни 
устойчиви решения за вътрешния пазар 
като цяло;

Or. en

Изменение 6
Ружа Тун унд Хоенщайн, Ана-Мишел Асимакопулу, Дан-Щефан Мотряну, Мария 
Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията, 
наложени на посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар; подчертава, че всяка мярка, 
свързана с основните права, следва да 
бъде внимателно балансирана и да 
отчита възможното въздействие 
върху функционирането на 
вътрешния пазар, и призовава 
Комисията да избягва „износа“ на 
национални разпоредби и вместо това 
да предлага най-ефикасните и 
ефективни решения за вътрешния пазар 
като цяло;

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията 
на посредниците, с цел да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар и да 
се осигури еднообразно спазване на 
основните права и свободи на 
ползвателите в целия Съюз; 
подчертава, че всяка мярка, свързана с 
основните права, следва да бъде 
внимателно балансирана и да осигурява 
справедлива цифрова екосистема; 
поради това призовава Комисията да 
предлага възможно най-широка 
хармонизация на правилата за 
освобождаване от отговорност и за 
модериране на съдържание с цел да се 
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достигне до най-ефикасните и 
ефективни решения за вътрешния пазар 
като цяло;

Or. en

Изменение 7
Дирдре Клун, Едина Тот, Андрей Ковачев, Мария Да Граса Карвалю, Ана-Мишел 
Асимакопулу, Марион Валсман, Арба Кокалари, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията, 
наложени на посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар; подчертава, че всяка мярка, 
свързана с основните права, следва да 
бъде внимателно балансирана и да 
отчита възможното въздействие върху 
функционирането на вътрешния пазар, и 
призовава Комисията да избягва 
„износа“ на национални разпоредби и 
вместо това да предлага най-
ефикасните и ефективни решения за 
вътрешния пазар като цяло;

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията 
на онлайн посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар, като същевременно се 
гарантират основните права на 
ползвателите; подчертава, че всяка 
мярка, свързана с основните права, 
следва да отчита възможното 
въздействие върху функционирането на 
вътрешния пазар, и призовава 
Комисията да предлага най-ефикасните 
и ефективни решения за вътрешния 
пазар като цяло, без да създава 
допълнителна административна 
тежест и като поддържа цифровия 
единен пазар отворен и конкурентен;

Or. en

Изменение 8
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение
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1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията, 
наложени на посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар; подчертава, че всяка мярка, 
свързана с основните права, следва да 
бъде внимателно балансирана и да 
отчита възможното въздействие 
върху функционирането на вътрешния 
пазар, и призовава Комисията да избягва 
„износа“ на национални разпоредби и 
вместо това да предлага най-ефикасните 
и ефективни решения за вътрешния 
пазар като цяло;

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията, 
наложени на посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар; подчертава, че всяка мярка, 
свързана с основните права, следва да 
осигурява защитата на всички 
граждани на ЕС и да осигурява високо 
равнище на защита навсякъде в 
рамките вътрешния пазар, и призовава 
Комисията да избягва „износа“ на 
национални разпоредби и вместо това 
да предлага най-ефикасните и 
ефективни решения за вътрешния пазар 
като цяло;

Or. en

Изменение 9
Мария Грапини, Клара Агилера, Марк Анжел, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията, 
наложени на посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар; подчертава, че всяка мярка, 
свързана с основните права, следва да 
бъде внимателно балансирана и да 
отчита възможното въздействие върху 
функционирането на вътрешния пазар, и 
призовава Комисията да избягва 
„износа“ на национални разпоредби и 
вместо това да предлага най-ефикасните 
и ефективни решения за вътрешния 
пазар като цяло;

1. приветства намерението на 
Комисията да въведе хармонизиран 
подход по отношение на задълженията, 
наложени на посредниците, с цел да се 
избегне разпокъсването на вътрешния 
пазар; подчертава, че всяка мярка, 
свързана с основните права, следва да 
бъде внимателно балансирана и да 
отчита възможното въздействие върху 
функционирането на вътрешния пазар, 
както и да осигурява защитата на 
потребителите, и призовава 
Комисията да избягва „износа“ на 
национални разпоредби и вместо това 
да предлага най-ефикасните и 
ефективни решения за вътрешния пазар 
като цяло;

Or. en
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Изменение 10
Дита Харанзова, Свеня Хан, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че трябва да се 
обърне специално внимание, за да се 
гарантира, че приетите мерки не 
засягат и не отслабват защитата на 
свободата на словото;

Or. en

Изменение 11
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. предлага в пакета на 
законодателния акт за цифровите 
услуги да се признае защитата на 
основните права на цифровия единен 
пазар като основна цел на новите и на 
преразгледаните правила и счита, че 
всяко законодателно предложение, 
представено като част от пакета, 
следва изрично да разглежда и да се 
позовава на всички възможни въпроси, 
повдигани във връзка с основните 
права, и по-специално когато подобно 
предложение предвижда ограничаване 
на основните права или на 
гражданските свободи;

Or. en

Изменение 12
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Дита Харанзова, Свеня Хан, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. счита, че законодателният 
акт за цифровите услуги следва да 
зачита широката рамка на основните 
европейски права на ползвателите и 
потребителите, като защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот, недискриминацията, 
достойнството и свободата на 
словото;

Or. en

Изменение 13
Ружа Тун унд Хоенщайн, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се 
защити свободата на словото и 
свободата на предоставяне на услуги; 
подчертава значението на тези защити 
за растежа на европейските малки и 
средни предприятия (МСП);

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат приспособени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, така че да се гарантира, че 
платформите, които активно 
хостват или модерират съдържание, 
носят по-голяма, пропорционално на 
способностите си, отговорност за 
незаконно или вредно съдържание; 
твърди, че освен за съдържанието 
платформите следва да са отговорни 
и за въздействието на прилаганите 
от тях алгоритми и на 
предприеманите от тях действия, 
включително модериране или 
подбиране на съдържание, върху 
потребителите; подчертава, че при 
приспособяването следва да се отдели 
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специално внимание на 
необходимостта да се защити 
свободата на словото и свободата на 
предоставяне на услуги; подчертава, че 
това следва да бъде постигнато, без 
да се въвеждат каквито и да било 
общи изисквания за контрол; 
подчертава значението на тези защити 
за растежа на европейските малки и 
средни предприятия (МСП);

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 14
Джорди Каняс, Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се защити 
свободата на словото и свободата на 
предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за растежа на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП);

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, включително отдавна 
утвърденият принцип на забрана на 
общите задължения за контрол, по-
специално с цел да се защити свободата 
на словото и свободата на предоставяне 
на услуги; подчертава значението на 
тези защити за растежа на европейските 
малки и средни предприятия (МСП), 
както и за по-добрата защита на 
основните права на ползвателите в 
цифровата среда и за борба с 
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разпространението на незаконно 
съдържание с цел насърчаване на 
създаването на отворена и 
конкурентна онлайн екосистема;

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 15
Мартин Ширдеван

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се защити 
свободата на словото и свободата на 
предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за растежа на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП);

2. заявява, че като цяло 
разпоредбите относно ограничената 
отговорност, включени в Директивата за 
електронната търговия1, следва да бъдат 
запазени в законодателния акт за 
цифровите услуги, по-специално с цел 
да се защити свободата на словото и 
свободата на предоставяне на услуги; 
подчертава значението на тези защити 
за растежа на европейските малки и 
средни предприятия (МСП); въпреки 
това счита, че за търговските 
дейности на онлайн местата за 
търговия е необходим специфичен 
режим на отговорност с подходящи 
механизми за прилагане, за да се 
осигури защитата на потребителите 
и безопасността на продуктите; 
освен това счита, че 
предварителните правила за 
контролиращите достъпа са 
необходими за възстановяването на 
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еднаквите условия на конкуренция в 
цифровата икономика;

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 16
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се 
защити свободата на словото и 
свободата на предоставяне на услуги; 
подчертава значението на тези защити 
за растежа на европейските малки и 
средни предприятия (МСП);

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени, но че са 
необходими допълнителни мерки в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се 
защитят потребителите в ЕС, и в 
съответствие със свободата на 
словото и свободата на предоставяне на 
услуги; подчертава значението на тези 
защити за повишаване на доверието на 
потребителите онлайн и за 
насърчаване на растежа на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП);

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
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електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 17
Дирдре Клун, Едина Тот, Андрей Ковачев, Мария Да Граса Карвалю, Ана-Мишел 
Асимакопулу, Марион Валсман, Арба Кокалари, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се защити 
свободата на словото и свободата на 
предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за растежа на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП);

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и където това 
е необходимо, актуализирани в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, за да се защитят по-добре 
ползвателите и потребителите, по-
специално с цел да се защити свободата 
на словото и свободата на предоставяне 
на услуги; подчертава значението на 
тези защити за растежа на европейските 
дружества, и особено малките и 
средните предприятия (МСП) и 
микропредприятията;

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 18
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Шандор 
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Ронай, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се 
защити свободата на словото и 
свободата на предоставяне на услуги; 
подчертава значението на тези защити 
за растежа на европейските малки и 
средни предприятия (МСП);

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат съхранени в 
законодателния акт за цифровите 
услуги, по-специално с цел да се 
защитят основните права и свободата 
на предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за растежа на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП), защитата на 
потребителите и безопасността на 
ползвателите;

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 19
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, 
трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите 

2. заявява, че разпоредбите относно 
ограничената отговорност за пасивните 
доставчици на хостинг услуги, 
включени в Директивата за 
електронната търговия1, трябва да бъдат 
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услуги, по-специално с цел да се защити 
свободата на словото и свободата на 
предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за растежа на 
европейските малки и средни 
предприятия (МСП);

запазени в законодателния акт за 
цифровите услуги, по-специално с цел 
да се защити свободата на словото и 
свободата на предоставяне на услуги; 
подчертава значението на тези защити 
за растежа на европейските малки и 
средни предприятия (МСП);

_________________ _________________
1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 20
Ружа Тун унд Хоенщайн, Крис Петерс, Марион Валсман, Ана-Мишел 
Асимакопулу, Паскал Аримон, Дан-Щефан Мотряну, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. призовава Комисията да въведе 
разпоредби, които да защитават 
потребителите от вредно 
микротаргетиране; счита в това 
отношение, че са необходими 
специфични ограничения, т.е. на 
микротаргетирането въз основа на 
характеристики, разкриващи 
физическа или психологическа 
уязвимост, задължения за 
прозрачност по отношение на 
алгоритмите, които се използват от 
платформите, и подходящи 
инструменти, даващи възможност на 
ползвателите да прилагат основните 
права онлайн, за да се защитават 
ефективно правата на 
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потребителите;

Or. en

Изменение 21
Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. припомня, че механизмите за 
премахване на съдържание, които се 
използват извън гаранциите за 
надлежен процес, противоречат на 
член 10 от Европейската конвенция 
за правата на човека;

Or. en

Изменение 22
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Брандо Бенифеи, Шандор Ронай, Моника 
Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. заявява, че в законодателния 
акт за цифровите услуги следва да се 
запази забраната за общо задължение 
за контрол съгласно член 15 от 
действащата Директива за 
електронната търговия;

Or. en

Изменение 23
Мария Грапини, Клара Агилера, Марк Анжел, Силви Гийом
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Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. подчертава, че 
законодателният акт за цифровите 
услуги трябва да вземе предвид Общия 
регламент относно защитата на 
данните;

Or. en

Изменение 24
Ружа Тун унд Хоенщайн, Ана-Мишел Асимакопулу, Дан-Щефан Мотряну, Мария 
Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения 
би могло допълнително да 
възпрепятства растежа на МСП и да 
наложи прибягването до 
инструменти за автоматично 
филтриране, което често може да 
доведе до премахването на законно 
съдържание;

3. признава, че 
микропредприятията и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
призовава във връзка с това 
Комисията да гарантира, че 
законодателното предложение ще 
поддържа цифровия единен пазар 
отворен и конкурентен, и да обърне 
специално внимание на специфичните 
потребности на 
микропредприятията;

Or. en

Изменение 25
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения 
би могло допълнително да 
възпрепятства растежа на МСП и да 
наложи прибягването до 
инструменти за автоматично 
филтриране, което често може да 
доведе до премахването на законно 
съдържание;

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието, което 
следва да бъде взето предвид с цел да 
не се възпрепятства растежа на МСП;

Or. en

Изменение 26
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Шандор Ронай, Моника Беньова, Алекс 
Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което 
често може да доведе до 
премахването на законно 
съдържание;

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава Комисията, че тези 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятстват 
растежа на МСП;
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Or. en

Изменение 27
Мария Грапини, Клара Агилера, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание;

3. признава, че МСП не 
притежават същите възможности 
като големите участници по отношение 
на модерирането на съдържанието, 
поради което е необходима по-голяма 
подкрепа за МСП в процеса на 
цифровизация; предупреждава, че 
налагането на прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание;

Or. en

Изменение 28
Джорди Каняс, Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
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могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание;

могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание и може да им 
попречи да навлязат на пазара, като 
по този начин наруши свободата на 
предоставяне на услуги; подчертава 
във връзка с това, че е важно да се 
стимулира създаването на МСП чрез 
съответно намаляване и премахване 
на бариерите за достъп до пазара;

Or. en

Изменение 29
Мартин Ширдеван

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание;

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание; изисква 
следователно при използването на 
инструменти за автоматично 
филтриране да се въведат стабилни 
гаранции за прозрачност и 
отговорност, придружени от 
висококвалифициран независим и 
безпристрастен публичен надзор;
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Or. en

Изменение 30
Брандо Бенифей

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което 
често може да доведе до 
премахването на законно 
съдържание;

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава Комисията, че 
въвеждането на непропорционални нови 
задължения би могло допълнително да 
възпрепятстват растежа на МСП;

Or. en

Изменение 31
Дирдре Клун, Едина Тот, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Мария Да 
Граса Карвалю, Ана-Мишел Асимакопулу, Марион Валсман, Арба Кокалари, 
Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 

3. признава, че онлайн 
посредниците, включително 
микропредприятията, МСП и 
големите участници разполагат с 
различни възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
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непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание;

прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на 
законно съдържание;

Or. en

Изменение 32
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което 
често може да доведе до 
премахването на законно съдържание;

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
призовава за нови задължения за 
платформите, което да възпрепятства 
растежа на МСП; прибягването до 
технологии за автоматично 
разпознаване на съдържание следва да 
бъде пропорционално;

Or. en

Изменение 33
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП и да наложи 
прибягването до инструменти за 
автоматично филтриране, което 
често може да доведе до 
премахването на законно 
съдържание;

3. признава, че МСП и големите 
участници разполагат с различни 
възможности по отношение на 
модерирането на съдържанието; 
предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху 
предприятията чрез въвеждането на 
непропорционални нови задължения би 
могло допълнително да възпрепятства 
растежа на МСП; припомня, че не 
следва да има общ контрол и че следва 
да се обезпечи правото на справедлив 
процес и ефективна защита;

Or. en

Изменение 34
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. счита, че ex ante прилагането 
на правила в областта на 
конкуренцията може да допълни ex 
post прилагането на правила в 
областта на конкуренция с цел 
справяне с неправомерното поведение 
и другите нарушения на пазара, които 
възпрепятстват лоялната 
конкуренция и еднаквите условия на 
конкуренция на цифровия единен 
пазар, като крайната цел е да се 
защитават свободите и основните 
права на потребителите;

Or. en

Изменение 35
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Дита Харанзова, Свеня Хан, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. припомня, че Директивата за 
електронната търговия е правната 
уредба за онлайн услугите на 
вътрешния пазар, която регулира 
управлението на съдържанието; 
подчертава, че следва да се избегне 
разпокъсване на тази уредба в 
резултат на преразглеждането на 
Директивата за електронната 
търговия;

Or. en

Изменение 36
Ружа Тун унд Хоенщайн, Крис Петерс, Ана-Мишел Асимакопулу, Паскал Аримон, 
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. отбелязва значителните 
разлики между цифровите услуги и 
призовава за избягване на 
възприемането на универсален подход;

4. отбелязва, че често има 
значителни разлики между цифровите 
услуги; поради това призовава за 
избягване на възприемането на 
универсален подход там, където е 
необходимо да се диференцират 
инструментите;

Or. en

Изменение 37
Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. отбелязва значителните разлики 
между цифровите услуги и призовава за 
избягване на възприемането на 
универсален подход;

4. отбелязва значителните разлики 
между цифровите услуги и призовава за 
избягване на възприемането на 
универсален подход, поради което 
предлага задълженията за полагане 
на дължима грижа на посредниците 
да бъдат различни в зависимост от 
техния бизнес модел; посредниците, 
чиято намеса може да засегне 
основните свободи на ползвателите, 
следва да бъдат максимално 
защитени от отговорност, докато 
посредниците, които способстват 
търговски операции, включително 
реклама, следва да бъдат обект на по-
силно задължение да полагат 
активно грижа за защитата на 
потребителите и да осигуряват 
сигурност и доверие;

Or. en

Изменение 38
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. счита, че достъпът до 
интернет вече е основно право; 
констатира, че европейските 
граждани вече очакват да имат 
възможност да се свързват със 
службите за спешна помощ 
независимо от това къде се намират, 
без непременно да им е известно 
покритието на мрежата, когато 
пътуват в Европа; счита, че 
достъпът до телефонната мрежа и 
до интернет вече е необходим с оглед 
на достъпа до вътрешния пазар и с 
оглед на сигурността; потвърждава, 
че технологиите вече осигуряват 
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100% покритие на национална мрежа 
и че разрешенията трябва да 
включват това задължение на 
операторите за предоставяне на 
услуга;

Or. fr

Изменение 39
Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Мария Да Граса Карвалю, 
Ана-Мишел Асимакопулу, Арба Кокалари, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание не 
винаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване; подкрепя провеждането 
на интензивен диалог между органите 
и съответните заинтересовани 
страни с цел да се задълбочи подходът 
на прилагане на актове с 
незадължителен характер въз основа на 
добри практики, като прилагания в 
целия ЕС Кодекс за поведение във 
връзка с дезинформацията, за да се 
продължи борбата с дезинформацията;

5. припомня факта, че 
дезинформацията и вредното 
съдържание невинаги са незаконни във 
всяка държава членка; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен механизъм на уведомяване и 
предприемане на действия; счита, че 
подобен процес, добавящ изисквания за 
платформите да предприемат мерки 
по отношение на съдържанието, 
което хостват, трябва да взема 
предвид значителните разлики между 
цифровите услуги и да бъде 
пропорционален на мащаба на техния 
обхват и на оперативния им 
капацитет, така че да се избегнат 
ненужни регулаторни тежести за 
платформите и всякакви 
произтичащи от това ограничения на 
основните права, като ограничаване 
на свободата на словото; подкрепя по-
тясното сътрудничество между 
държавите членки, компетентните 
органи и платформите с цел да се 
развиват и усъвършенстват подходи 
на прилагане на актове с 
незадължителен характер, за да се 
продължи борбата с дезинформацията;
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Or. en

Изменение 40
Ружа Тун унд Хоенщайн, Ана-Мишел Асимакопулу, Дан-Щефан Мотряну, Мария 
Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание не 
винаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване; подкрепя провеждането на 
интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с 
незадължителен характер въз основа 
на добри практики, като прилагания в 
целия ЕС Кодекс за поведение във 
връзка с дезинформацията, за да се 
продължи борбата с дезинформацията;

5. припомня факта, че 
дезинформацията и вредното 
съдържание, макар и вредни за 
обществото, невинаги са незаконни 
във всяка държава членка; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
предприемане на действия и за 
въвеждане на задължения за 
стопанските субекти да 
предприемат проактивни мерки, 
които са пропорционални на мащаба 
на техния обхват и на оперативния 
им капацитет за справяне с появата 
на незаконно и вредно съдържание, 
включително дезинформация, в 
рамките на техните услуги; подкрепя 
провеждането на интензивен диалог 
между органите и съответните 
заинтересовани страни, за да се 
продължи борбата с дезинформацията;

Or. en

Изменение 41
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. припомня факта, че невярната 5. припомня факта, че 
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информация и вредното съдържание не 
винаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване; подкрепя провеждането на 
интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с незадължителен 
характер въз основа на добри 
практики, като прилагания в целия ЕС 
Кодекс за поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
борбата с дезинформацията;

дезинформацията и потенциално 
вредното съдържание невинаги са 
незаконни; призовава следователно за 
утвърждаването на качествен, 
хармонизиран, прозрачен и достъпен 
процес на уведомяване и предприемане 
на действия във връзка с незаконно 
съдържание; подкрепя провеждането 
на интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се оцени доколко ефективен е 
подходът на прилагане на актове с 
незадължителен характер, като 
прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се води борба с 
дезинформацията и с други категории 
потенциално вредно съдържание;

Or. en

Изменение 42
Дита Харанзова, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание не 
винаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване; подкрепя провеждането на 
интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с незадължителен 
характер въз основа на добри практики, 
като прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
борбата с дезинформацията;

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание 
невинаги са незаконни и че не всички 
видове незаконно съдържание са 
хармонизирани на равнището на ЕС; 
призовава следователно за 
утвърждаването на качествен процес на 
уведомяване и премахване; подкрепя 
провеждането на интензивен диалог 
между органите и съответните 
заинтересовани страни с цел да се 
задълбочи подходът на прилагане на 
актове с незадължителен характер въз 
основа на добри практики, като 
прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
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борбата с дезинформацията;

Or. en

Изменение 43
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Шандор 
Ронай, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание не 
винаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване; подкрепя провеждането на 
интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с незадължителен 
характер въз основа на добри практики, 
като прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
борбата с дезинформацията;

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание 
невинаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
хармонизиран, прозрачен и 
юридически приложим механизъм на 
уведомяване и предприемане на 
действия; подкрепя провеждането на 
интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с незадължителен 
характер въз основа на добри практики, 
като прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
борбата с дезинформацията;

Or. en

Изменение 44
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. припомня факта, че невярната 
информация и вредното съдържание 

5. припомня факта, че 
подвеждащото и вредно съдържание 
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не винаги са незаконни; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване; подкрепя провеждането на 
интензивен диалог между органите и 
съответните заинтересовани страни с 
цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с незадължителен 
характер въз основа на добри практики, 
като прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
борбата с дезинформацията;

невинаги е незаконно; призовава 
следователно за утвърждаването на 
качествен процес на уведомяване и 
премахване на подобно съдържание; 
подкрепя провеждането на интензивен 
диалог между органите и съответните 
заинтересовани страни с цел да се 
задълбочи подходът на прилагане на 
актове с незадължителен характер въз 
основа на добри практики, като 
прилагания в целия ЕС Кодекс за 
поведение във връзка с 
дезинформацията, за да се продължи 
борбата с дезинформацията;

Or. en

Изменение 45
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. отбелязва, че господстващите 
медии, чийто бизнес модел е с 
дефицит и се основава на държавни 
помощи, понякога изкривяват 
информацията; счита, че Комисията 
твърде лесно разрешава този вид 
публично финансиране, без да 
проверява дали субсидираните медии 
контролират цялата предоставяна 
от тях информация; призовава в 
механизма за мониторинг на 
отпускането на държавна помощ да 
бъдат включени също така тези 
медийни органи и обществените 
медии;

Or. fr

Изменение 46
Дита Харанзова, Джорди Каняс
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Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава необходимостта да 
се прави разлика между „незаконно“, 
„вредно“ и друго съдържание; 
отбелязва, че съдържание, свързано с 
религиозна вяра или политически 
позиции например, може да се счита 
за вредно, без да е незаконно; счита, че 
вредното законно съдържание не 
следва да се регулира или дефинира в 
законодателния акт за цифровите 
услуги;

Or. en

Изменение 47
Джорди Каняс, Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. отбелязва, че е важно да се 
приемат допълнителни правила 
относно цифровата реклама и да се 
обезпечи пълно съответствие с 
разпоредбите на Общия регламент 
относно защитата на данните, за да 
се избегнат натрапчиви бизнес 
модели, манипулация на поведението 
и дискриминационни практики, 
които оказват голямо влияние върху 
единния пазар и върху основните 
права, правото на неприкосновеност 
на личния живот и сигурността на 
данните на ползвателите;

Or. en
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Изменение 48
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Шандор 
Ронай, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. отбелязва разпространението 
на фалшиви новини и на 
дезинформация с невярно или 
подвеждащо съдържание, както и на 
измами на потребителите с 
помощта на опасни или 
фалшифицирани продукти; призовава 
Комисията да продължи да работи и 
проучва нови начини за борба с 
фалшивите новини, като 
същевременно опазва основните 
права;

Or. en

Изменение 49
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. припомня, че се 
противопоставя на отпускането на 
държавна помощ за някои медийни 
дружества, които по този начин 
биват поставяни в по-благоприятно 
положение спрямо дружествата, 
които не получават такава помощ; 
подчертава, че нарушаването на 
конкуренцията на вътрешния пазар е 
особено неоправдано с оглед на 
многобройните цифрови новинарски 
медии, които са изключени от тази 
помощ, въпреки че извършват подобна 



AM\1204141BG.docx 33/50 PE650.628v01-00

BG

дейност и имат сравнима, ако не и 
по-голяма аудитория;

Or. fr

Изменение 50
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Шандор 
Ронай, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава, че приложенията 
за проследяване трябва да спазват 
правата на неприкосновеност на 
личния живот в допълнение към 
разпоредбите на Общия регламент 
относно защитата на данните;

Or. en

Изменение 51
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Брандо Бенифеи, Шандор Ронай, Моника 
Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат собствениците на съдържание 
да защитават правата си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава 
становището си, че вменяването на 
отговорността за определяне на 
границите на свободата на словото 
на частни дружества е неприемливо и 

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат собствениците на съдържание 
да защитават правата си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава, че ако чрез 
правната защита и оспорването на 
сигнали бъде установено, че 
дейността или информацията, 
предмет на уведомлението, не е 
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създава рискове както за гражданите, 
така и за предприятията, тъй като 
никой от тях не може да взема 
подобни решения.

незаконна, онлайн посредникът следва 
да възстанови премахнатото 
съдържание без ненужно забавяне или 
да даде възможност за повторно 
качване от ползвателя, без да се 
засягат условията за ползване на 
услугите на платформата; 
подчертава, че основните права 
следва да бъдат защитени по-
ефективно чрез въвеждане на повече 
доклади за прозрачност и механизъм 
за извънсъдебно уреждане на спорове, 
за да се подпомогне разглеждането на 
жалбите на засегнатите ползватели;

Or. en

Изменение 52
Ружа Тун унд Хоенщайн, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, 
за да могат собствениците на 
съдържание да защитават правата си 
надлежно и своевременно, когато бъдат 
уведомени за премахване; подчертава 
становището си, че вменяването на 
отговорността за определяне на 
границите на свободата на словото на 
частни дружества е неприемливо и 
създава рискове както за гражданите, 
така и за предприятията, тъй като 
никой от тях не може да взема 
подобни решения.

6. призовава за въвеждането на 
подходящи изисквания за гаранции и 
справедлив процес, включително 
контрол и проверка от човек на 
всички жалби, както и инструменти за 
оспорване на сигнали, за да се 
гарантира, че решенията за 
премахване са точни и че 
собствениците на съдържание могат да 
защитават правата си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава становището 
си, че вменяването на отговорността за 
определяне на границите на свободата 
на словото единствено на частни 
дружества е неприемливо и създава 
рискове както за гражданите, така и за 
предприятията, поради което 
премахването на съдържание следва 
да бъде последвано от правоприлагане.



AM\1204141BG.docx 35/50 PE650.628v01-00

BG

Or. en

Изменение 53
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат собствениците на 
съдържание да защитават правата си 
надлежно и своевременно, когато бъдат 
уведомени за премахване; подчертава 
становището си, че вменяването на 
отговорността за определяне на 
границите на свободата на словото на 
частни дружества е неприемливо и 
създава рискове както за гражданите, 
така и за предприятията, тъй като 
никой от тях не може да взема 
подобни решения.

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат качилите го да защитават 
правата си надлежно и своевременно, 
когато бъдат уведомени за премахване 
на предполагаемо незаконно 
съдържание; подчертава становището 
си, че вменяването на отговорността за 
ограничаване на правото на свобода на 
словото на онлайн ползвателите на 
частни дружества е неприемливо и 
създава рискове както за физическите 
лица, така и за предприятията; изисква 
да се осигурят ефективни средства за 
защита и възможност за обжалване, 
за да се гарантира, че всички страни 
разполагат с достъпни, включително 
от финансова гледна точка, 
независими и ефективни процедури;

Or. en

Изменение 54
Едина Тот

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, 
за да могат собствениците на 
съдържание да защитават правата си 

6. призовава за въвеждането на 
подходящи гаранции, задължения за 
справедлив процес и процедури за 
оспорване на сигнали, за да могат 
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надлежно и своевременно, когато бъдат 
уведомени за премахване; подчертава 
становището си, че вменяването на 
отговорността за определяне на 
границите на свободата на словото на 
частни дружества е неприемливо и 
създава рискове както за гражданите, 
така и за предприятията, тъй като 
никой от тях не може да взема 
подобни решения.

качилите съдържание да защитават 
правата си надлежно и своевременно, 
когато бъдат уведомени за премахване; 
подчертава становището си, че 
вменяването на отговорността за 
определяне на границите на свободата 
на словото на частни дружества е 
неприемливо; счита, че премахването 
на съдържание следва да бъде 
последвано от правоприлагане, когато 
това е необходимо;

Or. en

Изменение 55
Дирдре Клун, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Мария Да Граса Карвалю, 
Ана-Мишел Асимакопулу, Арба Кокалари, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, 
за да могат собствениците на 
съдържание да защитават правата си 
надлежно и своевременно, когато бъдат 
уведомени за премахване; подчертава 
становището си, че вменяването на 
отговорността за определяне на 
границите на свободата на словото на 
частни дружества е неприемливо и 
създава рискове както за гражданите, 
така и за предприятията, тъй като 
никой от тях не може да взема 
подобни решения.

6. призовава за въвеждането на 
подходящи гаранции, задължения за 
справедлив процес и процедури за 
оспорване на сигнали, за да могат 
собствениците на съдържание да 
защитават правата си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава становището 
си, че вменяването на отговорността за 
определяне на границите на свободата 
на словото на частни дружества е 
неприемливо; счита, че премахването 
на съдържание следва да бъде 
последвано от правоприлагане, когато 
това е необходимо;

Or. en

Изменение 56
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
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Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат собствениците на 
съдържание да защитават правата си 
надлежно и своевременно, когато бъдат 
уведомени за премахване; подчертава 
становището си, че вменяването на 
отговорността за определяне на 
границите на свободата на словото 
на частни дружества е неприемливо и 
създава рискове както за гражданите, 
така и за предприятията, тъй като 
никой от тях не може да взема 
подобни решения.

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат качилите съдържание да 
защитават претенциите си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава становището 
си, че отговорността на доставчиците 
на онлайн услуги да водят борба с 
разпространението на незаконно 
съдържание следва да се упражнява в 
рамките на ясна нормативна уредба и 
да подлежи на съдебен контрол.

Or. en

Изменение 57
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат собствениците на съдържание 
да защитават правата си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава становището 
си, че вменяването на отговорността за 
определяне на границите на свободата 
на словото на частни дружества е 
неприемливо и създава рискове както за 
гражданите, така и за предприятията, 
тъй като никой от тях не може да 
взема подобни решения.

6. призовава за въвеждането на 
инструменти за оспорване на сигнали, за 
да могат собствениците на съдържание 
да защитават правата си надлежно и 
своевременно, когато бъдат уведомени 
за премахване; подчертава становището 
си, че вменяването на отговорността за 
определяне на границите на свободата 
на словото само на частни дружества е 
неприемливо и създава рискове както за 
гражданите, така и за предприятията.

Or. en
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Изменение 58
Дита Харанзова, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. счита, че създаването на 
условия за процъфтяването на нов 
иновативен бизнес модел и 
укрепването на цифровия единен 
пазар чрез премахване на бариерите 
пред свободното движение на 
цифрово съдържание, бариерите, 
които създават разпокъсаните 
национални пазари и търсенето на 
незаконно съдържание, доказаха, че 
водят до положителни резултати в 
миналото, особено във връзка с 
нарушенията на правата върху 
интелектуална собственост;

Or. en

Изменение 59
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Марк Анжел, Силви 
Гийом

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. счита, че въвеждането на 
цифрови услуги трябва да става 
едновременно с установяването на 
някои мерки, които имат за цел да 
развият знанията и уменията на 
гражданите и на малките 
предприятия в областта на 
цифровизацията, за да се гарантира, 
че всички граждани имат достъп до 
тези услуги;

Or. en
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Изменение 60
Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Кристел Шалдемозе, Клара Агилера, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Шандор 
Ронай, Моника Беньова, Алекс Аджус Салиба, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. отбелязва, че новият 
законодателен акт за цифровите 
услуги следва също така да вземе под 
внимание предизвикателствата, 
пораждани от алгоритмите от 
гледна точка на осигуряването на 
недискриминация, прозрачност и 
обяснимост, както и отговорност; 
посочва необходимостта да се 
наблюдават алгоритмите и да се 
оценяват свързаните с тях рискове, 
да се използват висококачествени и 
безпристрастни масиви от данни, 
както и да се помага на гражданите 
да придобиват достъп до 
разнообразно съдържание, мнения, 
висококачествени продукти и услуги;

Or. en

Изменение 61
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. признава, че въпреки че 
незаконният характер на някои 
видове съдържание може да бъде 
лесно установен, вземането на 
решение е по-трудно за други видове 
съдържание, тъй като изисква 
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контекстуализация; предупреждава, 
че някои автоматизирани 
инструменти не са достатъчно 
усъвършенствани, за да отчитат 
контекстуализацията, което може 
да доведе до ненужни ограничения на 
свободата на словото;

Or. fr

Изменение 62
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава за въвеждането на 
изисквания за прозрачност и 
отчетност по отношение на 
процесите на вземане на решения за 
обозначаване на съдържание за 
доставчиците на хостинг на 
съдържание и за доставчиците на 
автоматизирани инструменти за 
разпознаване на съдържание, 
включително публичното 
документиране най-малкото на 
съществуването и функционирането 
на технологиите за разпознаване на 
съдържание; изискванията за 
прозрачност за доставчиците на 
хостинг на съдържание следва да 
включват броя на всички получени 
известия, причините за определяне на 
законността на съдържанието или 
как то нарушава условията за 
предоставяне на услуги, конкретните 
срокове за уведомяване на качилите 
съдържанието, броя на получените 
жалби и как са били решени те, 
както и броя на случаите на погрешно 
премахване;
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Or. en

Изменение 63
Мартин Ширдеван

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. счита, че практики като 
профилирането са тежко 
вмешателство в правата и свободите 
на хората; признава, че разпоредбите 
на Общия регламент относно 
защитата на данните не защитават 
адекватно потребителите срещу 
създаването на профили и срещу 
неоправданите автоматизирани 
решения; счита следователно, че за да 
се осигури адекватна защита на 
потребителите, личните данни 
следва да се използват само когато 
това е необходимо за предоставяне на 
исканата услуга;

Or. en

Изменение 64
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. припомня, че настоящият 
механизъм за уведомяване и 
премахване не предотвратява 
повторно качване на незаконно 
съдържание, което преди това е било 
премахнато; подчертава мащаба на 
услугите и съдържанието, които са 
достъпни в днешно време онлайн; 
призовава следователно за подсилена 
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рамка, която да предвижда 
механизъм за уведомяване и 
премахване без повторно качване, за 
да се гарантира, че доставчиците на 
онлайн услуги предприемат 
ефективни мерки, за да не допускат 
повторно качване на незаконно 
съдържание, което основателно е 
било премахнато от техните услуги 
след уведомяване.

Or. en

Изменение 65
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. препоръчва с пакета на 
законодателния акт за цифровите 
услуги да бъдат въведени 
хармонизирани стандарти и 
процедура за борба с незаконното 
съдържание онлайн, приложими при 
модерирането на съдържание от 
платформите за хостинг на 
съдържание – на основата на 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия – и при 
контрола на съдържанието от 
националните органи, които да 
осигуряват достатъчно гаранции 
срещу представляващи злоупотреба 
ограничителни мерки, включително 
ефективен контрол от съд или друг 
независим компетентен орган; счита 
също, че подобни стандарти следва да 
разграничават и определят различни 
подходи в зависимост от 
защитавания интерес, на който 
предполагаемо незаконното 
съдържание може да навреди.
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Or. en

Изменение 66
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Марк Анжел, Силви 
Гийом

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. отбелязва, че липсата на 
достъп до цифрови услуги за някои 
категории граждани ще доведе до 
изключване и до нарушаване на 
равните права на достъп до пазара и 
до информация;

Or. en

Изменение 67
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. призовава за задължения за 
прозрачност за препоръчващите 
системи на доставчиците на хостинг 
на съдържание, които трябва да 
бъдат под формата на анонимизиран 
достъп до данни в реално време и на 
високо равнище чрез публични 
приложно-програмни интерфейси и 
да включват публично документирани 
препоръчителни резултати и 
съответната публика, специфични за 
съдържанието решения за определяне 
на реда на класиране и други 
интервенции от платформата, 
както и от организационните 
структури, които контролират 
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подобни системи;

Or. en

Изменение 68
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. подчертава, че достъпът до 
услугите на дадена цифрова мрежа 
следва да бъде, при равни условия на 
абонамент, еднакъв и недиференциран 
до цялата тази мрежа; насърчава 
следователно забраната на 
практиките на определяне на квоти 
за публикации и профили съобразно 
качествата, мненията или 
интересите на потребителите, 
както и практиките на прикриване 
или тайно блокиране, когато те не са 
вследствие на неправомерното 
поведение на ясно идентифициран 
ползвател;

Or. fr

Изменение 69
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. отбелязва, че 
възпрепятстването на свободата на 
словото трябва да бъде предвидена в 
закона и настоява съответно нищо в 
пакета на законодателния акт за 
цифровите услуги да не допуска 
органите на властта да разпореждат 
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премахването на законно съдържание 
с основанието, че е „вредно“ или 
„фалшиво“.

Or. en

Изменение 70
Клара Понсати Убиолс

Проект на становище
Параграф 6 в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. счита, че органът на ЕС, на 
който е възложен надзорът върху 
прилагането на стандартите и 
процедурата за борба с незаконното 
съдържание онлайн, следва да 
наблюдава и контролира както 
модерирането на съдържание от 
платформите за хостинг на 
съдържание, така и надзора върху 
съдържанието от страна на 
националните органи.

Or. en

Изменение 71
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 6 в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. подчертава правото на 
образование и на културна 
идентичност и необходимостта от 
обективно представяне на 
съдържанието онлайн, по-специално 
по отношение на категоризирането 
на художествени произведения като 
„развлекателни“ или „исторически“ 
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продукти;

Or. fr

Изменение 72
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. призовава за задължение за 
оценка на риска за 
автоматизираните инструменти за 
обозначаване на съдържание, 
използвани от доставчиците на 
хостинг на съдържание, която да се 
осъществява в условия на съвместно 
регулиране и да се провежда на 
редовни интервали, предписани от 
закона;

Or. en

Изменение 73
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 г (нов)

Проект на становище Изменение

6г. призовава за създаването на 
орган на ЕС, натоварен с 
наблюдението и гарантирането на 
спазването на разпоредбите на 
бъдещите нормативни актове, 
включително проверката на 
докладите за прозрачност и 
извършването на одити на 
алгоритмите, предоставени на и 
използвани от доставчиците на 
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хостинг на съдържание за системите 
за обозначаване на съдържание и за 
препоръчващите системи;

Or. en

Изменение 74
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 д (нов)

Проект на становище Изменение

6д. призовава за създаването на 
социално представителни и 
разнородни, по-специално с еднакво 
представителство на половете, 
съвети за съвместно регулиране на 
социалните медии като 
многостранен механизъм, който да 
осигури отворен, прозрачен и 
отговорен форум на основата на 
участието за разглеждане на въпроси 
във връзка с принципите на 
модериране на съдържание;

Or. en

Изменение 75
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 e (нов)

Проект на становище Изменение

6е. призовава държавите членки да 
създадат независими органи за 
уреждане на спорове със задачата да 
уреждат споровете между качилите 
съдържание, изпращащите 
уведомления и доставчиците на 
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хостинг на съдържание;

Or. en

Изменение 76
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 ж (нов)

Проект на становище Изменение

6ж. призовава Комисията да 
включи принципа на „свобода на 
словото още при проектирането“, 
съгласно който доставчикът на 
хостинг на съдържание ефективно 
прилага както на етапа на 
проектиране на услугата, така и по 
време на самото предоставяне на 
услугата, подходящи технически и 
организационни мерки и интегрира 
необходимите гаранции при 
предоставянето на услугата, за да 
спази изискванията съгласно бъдещи 
нормативни актове и да защити 
правата на потребителите;

Or. en

Изменение 77
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 з (нов)

Проект на становище Изменение

6з. призовава Комисията да въведе 
минимални стандарти за 
вътрешните правила, като ред и 
условия или общностни насоки, на 
доставчиците на хостинг на 
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съдържание и на доставчиците на 
инструменти за модериране на 
съдържание, за да се осигурят 
гаранции за основните права, по-
специално по отношение на 
прозрачността, достъпността, 
справедливостта, предвидимостта и 
недискриминационното прилагане;

Or. en

Изменение 78
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 и (нов)

Проект на становище Изменение

6и. припомня, че профилирането, 
съчетано с целевите реклами, не само 
подкопава демократичната рамка, но 
също така води до несправедливо 
конкурентно предимство за 
господстващите частни участници, 
които събират огромни количества 
данни, и поради това призовава 
Комисията да ограничи целевата 
реклама, за да създаде еднакви условия 
на конкуренция за МСП;

Or. en

Изменение 79
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6 й (нов)

Проект на становище Изменение

6й. припомня, че изборът на 
алгоритмични инструменти за 
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препоръчващите системи повдига 
въпроси във връзка с отговорността и 
прозрачността; подчертава 
следователно необходимостта от 
гарантиране на правото на 
ползвателите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги;

Or. en


