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Изменение 128
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Цифровите услуги като цяло, и 
по-специално в онлайн платформите 
играят все по-важна роля в 
икономиката, и по-специално на 
вътрешния пазар, като предоставят нови 
бизнес възможности в рамките на Съюза 
и улесняват трансграничната търговия.

(1) Цифровите услуги като цяло, и 
по-специално в онлайн платформите 
играят все по-важна роля в 
икономиката, и по-специално на 
вътрешния пазар, като предоставят нови 
бизнес възможности в рамките на Съюза 
и улесняват трансграничната търговия. 
Служат като основни съоръжения за 
цифровата икономика, като 
осигуряват достъп до критични 
инфраструктури.

Or. en

Изменение 129
Марцел Колая, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Цифровите услуги като цяло, и 
по-специално в онлайн платформите 
играят все по-важна роля в 
икономиката, и по-специално на 
вътрешния пазар, като предоставят нови 
бизнес възможности в рамките на Съюза 
и улесняват трансграничната търговия.

(1) Цифровите услуги като цяло, и 
по-специално в онлайн платформите 
играят все по-важна роля в 
икономиката, и по-специално на 
вътрешния пазар, като предоставят нови 
бизнес възможности в рамките на Съюза 
и улесняват трансграничната търговия, 
но също така в полза на 
потребителите с по-голям избор на 
предлаганите продукти и услуги.

Or. en
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Изменение 130
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В същото време основните 
платформени услуги се отличават с 
редица характеристики, които могат да 
се използват от техните доставчици. 
Тези характеристики на основните 
платформени услуги включват, наред с 
другото, изключителни икономии от 
мащаба, които често са резултат от 
почти нулеви пределни разходи за 
добавяне на бизнес ползватели или 
крайни ползватели. Други 
характеристики на основните 
платформени услуги са много силните 
мрежови ефекти, възможността за 
свързване на много бизнес ползватели с 
много крайни ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
значителната степен на зависимост 
както на бизнес ползвателите, така и на 
крайните ползватели, ефектите на 
„заключване“, липсата на 
многосвързаност за същата цел за 
крайните ползватели, вертикалната 
интеграция и основаните на данни 
предимства. Всички тези 
характеристики, съчетани с нелоялно 
поведение от страна на доставчиците на 
тези услуги, могат да доведат до 
съществено възпрепятстване на 
достъпността на основните 
платформени услуги, както и да 
повлияят на лоялността на търговските 
отношения между доставчиците на 
такива услуги и техните бизнес 
ползватели и крайни ползватели, което 
да доведе до бързо и потенциално 
широкомащабно действително 
намаляване на избора на бизнес 

(2) В същото време основните 
платформени услуги се отличават с 
редица характеристики, които могат да 
се използват от техните доставчици. 
Тези характеристики на основните 
платформени услуги включват, наред с 
другото, изключителни икономии от 
мащаба, които често са резултат от 
почти нулеви пределни разходи за 
добавяне на бизнес ползватели или 
крайни ползватели. Други 
характеристики на основните 
платформени услуги са много силните 
мрежови ефекти, възможността за 
свързване на много бизнес ползватели с 
много крайни ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
значителната степен на зависимост 
както на бизнес ползвателите, така и на 
крайните ползватели, ефектите на 
„заключване“, липсата на 
многосвързаност за същата цел за 
крайните ползватели, вертикалната 
интеграция и основаните на данни 
предимства. Всички тези 
характеристики, съчетани с нелоялно 
поведение от страна на доставчиците на 
тези услуги, могат да доведат до 
съществено възпрепятстване на 
достъпността на основните 
платформени услуги, както и да 
повлияят на лоялността на търговските 
отношения между доставчиците на 
такива услуги и техните бизнес 
ползватели и крайни ползватели, и 
понижаване на стандартите за 
защита на потребителите, което да 
доведе до бързо и потенциално 
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ползвателите и крайните ползватели, и 
следователно могат да предоставят на 
доставчика на тези услуги позицията на 
така наречения „пазач на 
информационния вход“.

широкомащабно действително 
намаляване на избора на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели, и 
следователно могат да предоставят на 
доставчика на тези услуги позицията на 
така наречения „пазач на 
информационния вход“. Крайните 
потребители са засегнати по подобен 
начин от нелоялни практики на 
пазачите на информационните 
входове и техните интереси следва да 
бъдат взети предвид при 
задълженията, които трябва да 
бъдат наложени съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 131
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В същото време основните 
платформени услуги се отличават с 
редица характеристики, които могат да 
се използват от техните доставчици. 
Тези характеристики на основните 
платформени услуги включват, наред с 
другото, изключителни икономии от 
мащаба, които често са резултат от 
почти нулеви пределни разходи за 
добавяне на бизнес ползватели или 
крайни ползватели. Други 
характеристики на основните 
платформени услуги са много силните 
мрежови ефекти, възможността за 
свързване на много бизнес ползватели с 
много крайни ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
значителната степен на зависимост 
както на бизнес ползвателите, така и на 
крайните ползватели, ефектите на 
„заключване“, липсата на 

(2) В същото време основните 
платформени услуги се отличават с 
редица характеристики, които се 
използват от техните доставчици. Тези 
характеристики на основните 
платформени услуги включват, наред с 
другото, изключителни икономии от 
мащаба, които често са резултат от 
почти нулеви пределни разходи за 
добавяне на бизнес ползватели или 
крайни ползватели. Други 
характеристики на основните 
платформени услуги са много силните 
мрежови ефекти, възможността за 
свързване на много бизнес ползватели с 
много крайни ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
значителната степен на зависимост 
както на бизнес ползвателите, така и на 
крайните ползватели, ефектите на 
„заключване“, липсата на 
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многосвързаност за същата цел за 
крайните ползватели, вертикалната 
интеграция и основаните на данни 
предимства. Всички тези 
характеристики, съчетани с нелоялно 
поведение от страна на доставчиците на 
тези услуги, могат да доведат до 
съществено възпрепятстване на 
достъпността на основните 
платформени услуги, както и да 
повлияят на лоялността на търговските 
отношения между доставчиците на 
такива услуги и техните бизнес 
ползватели и крайни ползватели, което 
да доведе до бързо и потенциално 
широкомащабно действително 
намаляване на избора на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели, и 
следователно могат да предоставят на 
доставчика на тези услуги позицията на 
така наречения „пазач на 
информационния вход“.

многосвързаност за същата цел за 
крайните ползватели, вертикалната 
интеграция и основаните на данни 
предимства. Всички тези 
характеристики, съчетани с нелоялно 
поведение от страна на доставчиците на 
тези услуги, могат да доведат до 
съществено възпрепятстване на 
достъпността на основните 
платформени услуги, както и да 
повлияят на лоялността на търговските 
отношения между доставчиците на 
такива услуги и техните бизнес 
ползватели и крайни ползватели, което 
да доведе до бързо и потенциално 
широкомащабно действително 
намаляване на избора на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели, и 
следователно могат да предоставят на 
доставчика на тези услуги позицията на 
така наречения „пазач на 
информационния вход“.

Or. fr

Изменение 132
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен 
Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При малък брой големи 
доставчици на основни платформени 
услуги се проявява значителна 
икономическа сила. Обикновено те имат 
способността чрез своите услуги да 
свързват много бизнес ползватели с 
много крайни ползватели, което на свой 
ред им позволява да се възползват от 
предимствата, които имат в дадена 
област на своята дейност, например 
достъпа си до големи обеми от данни, за 
нови такива. Някои от тези доставчици 
упражняват контрол върху всички 

(3) При малък брой големи 
доставчици на основни платформени 
услуги – по-специално американски и 
нито един европейски – се проявява 
значителна икономическа сила. 
Обикновено те имат способността чрез 
своите услуги да свързват много бизнес 
ползватели с много крайни ползватели, 
което на свой ред им позволява да се 
възползват от предимствата, които имат 
в дадена област на своята дейност, 
например достъпа си до големи обеми 
от данни, за нови такива и да 
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платформени екосистеми в цифровата 
икономика и от структурна гледна точка 
е изключително трудно срещу тях да 
бъдат подадени жалба или възражение 
от страна на съществуващи или нови 
пазарни оператори, независимо от това 
колко иновативни и ефективни могат да 
бъдат тези оператори. Достъпността е 
особено ограничена поради наличието 
на много високи пречки пред 
навлизането или напускането на пазара, 
включително високите инвестиционни 
разходи, чието възстановяване в случай 
на напускане на пазара и при липса на 
(или ограничен достъп до) някои 
ключови ресурси в цифровата 
икономика, като например данни, е 
невъзможно или не е лесно. В резултат 
на това нараства вероятността 
основните пазари да не функционират 
добре или скоро да не функционират 
добре.

злоупотребяват с позицията си. 
Някои от тези доставчици упражняват 
контрол върху всички платформени 
екосистеми в цифровата икономика и от 
структурна гледна точка е 
изключително трудно срещу тях да 
бъдат подадени жалба или възражение 
от страна на съществуващи или нови 
пазарни оператори, независимо от това 
колко иновативни и ефективни могат да 
бъдат тези оператори. Достъпността е 
особено ограничена поради наличието 
на много високи пречки пред 
навлизането или напускането на пазара, 
включително високите инвестиционни 
разходи, чието възстановяване в случай 
на напускане на пазара и при липса на 
(или ограничен достъп до) някои 
ключови ресурси в цифровата 
икономика, като например данни, е 
невъзможно или не е лесно. В резултат 
на това нараства вероятността 
основните пазари да не функционират 
добре или скоро да не функционират 
добре, което е в ущърб на 
предприятията и на европейските 
потребители.

Or. fr

Изменение 133
Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Освен това има неоправдани 
предимства за цифровите корпорации 
под формата на конструкции за 
заобикаляне при плащането на 
данъци върху печалбата и в условията 
на заетост на работниците на 
платформи, които допълнително 
нарушават конкуренцията. 
Настоящите преговори на равнище 
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ОИСР и Г7 относно минимален данък 
трябва да бъдат приветствани, но 
трябва да се провеждат 
целенасочено, за да се постигнат 
равни условия в тази област. 
Планирано е отделно законодателно 
предложение относно условията на 
труд на работниците на платформи. 
Европейският парламент призовава 
за бързо представяне на 
предложението, за да се осигурят 
справедливи условия с конкурентите и 
в тази област.

Or. en

Изменение 134
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комбинацията от тези 
характеристики на пазачите на 
информационния вход вероятно в много 
случаи ще доведе до сериозен дисбаланс 
в преговорните позиции и вследствие на 
това до нелоялни практики и условия за 
бизнес ползвателите, както и за 
крайните ползватели на предоставяни от 
пазачи на информационния вход 
основни платформени услуги, в ущърб 
на цените, качеството, избора и 
иновациите във връзка с тях.

(4) Комбинацията от тези 
характеристики на пазачите на 
информационния вход вероятно в много 
случаи ще доведе до сериозен дисбаланс 
в преговорните позиции и вследствие на 
това до нелоялни практики и условия за 
бизнес ползвателите, както и за 
крайните ползватели на предоставяни от 
пазачи на информационния вход 
основни платформени услуги, в ущърб 
на цените, качеството, стандартите за 
поверителност и качество, избора и 
иновациите във връзка с тях.

Or. en

Изменение 135
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комбинацията от тези 
характеристики на пазачите на 
информационния вход вероятно в много 
случаи ще доведе до сериозен дисбаланс 
в преговорните позиции и вследствие на 
това до нелоялни практики и условия за 
бизнес ползвателите, както и за 
крайните ползватели на предоставяни от 
пазачи на информационния вход 
основни платформени услуги, в ущърб 
на цените, качеството, избора и 
иновациите във връзка с тях.

(4) Комбинацията от тези 
характеристики на пазачите на 
информационния вход вероятно в много 
случаи ще доведе до сериозен дисбаланс 
в преговорните позиции и вследствие на 
това до нелоялни практики и условия за 
бизнес ползвателите, както и за 
крайните ползватели на предоставяни от 
пазачи на информационния вход 
основни платформени услуги, в ущърб 
на плурализма, цените, качеството, 
избора, лоялната конкуренция, и 
иновациите във връзка с тях.

Or. en

Изменение 136
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Пазачите на информационния 
вход оказват значително въздействие 
върху вътрешния пазар, като 
предоставят портали, с които е 
възможно голям брой бизнес ползватели 
да достигнат до крайните ползватели, 
навсякъде в Съюза и на различни 
пазари. Неблагоприятното въздействие 
на нелоялните практики върху 
вътрешния пазар, и по-специално 
ограничената достъпност на основните 
платформени услуги, включително 
отрицателните социални и 
икономически последици от тях, 
подтикнаха националните законодатели 
и секторните регулатори да 
предприемат действия. Вече са приети 

(6) Пазачите на информационния 
вход оказват значително въздействие 
върху вътрешния пазар, като 
предоставят портали, с които е 
възможно голям брой бизнес ползватели 
да достигнат до крайните ползватели, 
навсякъде в Съюза и на различни 
пазари. Неблагоприятното въздействие 
на нелоялните практики върху 
вътрешния пазар, и по-специално 
ограничената достъпност на основните 
платформени услуги, включително 
отрицателните социални и 
икономически последици от тях, 
подтикнаха националните законодатели 
и секторните регулатори да 
предприемат действия. Вече са приети 
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или са предложени редица национални 
регулаторни решения, насочени към 
нелоялните практики и достъпността на 
цифровите услуги, или поне по 
отношение на някои от тях. Това 
създаде риск от разнопосочни 
регулаторни решения, а с това и от 
разпокъсаност на вътрешния пазар, 
като по този начин се повишава 
рискът да се увеличат разходите за 
привеждане в съответствие поради 
различните набори от национални 
регулаторни изисквания.

или са предложени редица национални 
регулаторни решения, насочени към 
нелоялните практики и достъпността на 
цифровите услуги, или поне по 
отношение на някои от тях.

Or. fr

Изменение 137
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Пазачите на информационния 
вход оказват значително въздействие 
върху вътрешния пазар, като 
предоставят портали, с които е 
възможно голям брой бизнес ползватели 
да достигнат до крайните ползватели, 
навсякъде в Съюза и на различни 
пазари. Неблагоприятното въздействие 
на нелоялните практики върху 
вътрешния пазар, и по-специално 
ограничената достъпност на основните 
платформени услуги, включително 
отрицателните социални и 
икономически последици от тях, 
подтикнаха националните законодатели 
и секторните регулатори да 
предприемат действия. Вече са приети 
или са предложени редица национални 
регулаторни решения, насочени към 
нелоялните практики и достъпността на 
цифровите услуги, или поне по 

(6) Пазачите на информационния 
вход оказват значително въздействие 
върху вътрешния пазар, като 
предоставят портали, с които е 
възможно голям брой бизнес ползватели 
да достигнат до крайните ползватели, 
навсякъде в Съюза и на различни 
пазари. Неблагоприятното въздействие 
на нелоялните практики върху 
вътрешния пазар, и по-специално 
ограничената достъпност на основните 
платформени услуги, включително 
отрицателните социални и 
икономически последици от тях, 
подтикнаха националните законодатели 
и секторните регулатори да 
предприемат действия. Вече са приети 
или са предложени редица регулаторни 
решения на национално равнище, 
насочени към нелоялните практики и 
достъпността на цифровите услуги, или 
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отношение на някои от тях. Това 
създаде риск от разнопосочни 
регулаторни решения, а с това и от 
разпокъсаност на вътрешния пазар, като 
по този начин се повишава рискът да се 
увеличат разходите за привеждане в 
съответствие поради различните набори 
от национални регулаторни изисквания.

поне по отношение на някои от тях. 
Това създаде риск от разнопосочни 
регулаторни решения, а с това и от 
разпокъсаност на вътрешния пазар, като 
по този начин се повишава рискът да се 
увеличат разходите за привеждане в 
съответствие поради различните набори 
от национални регулаторни изисквания.

Or. en

Изменение 138
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен 
Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това следва да се 
гарантира, че бизнес ползвателите и 
крайните ползватели на предоставяните 
от пазачите на информационния вход 
основни платформени услуги разполагат 
с подходящи регулаторни защитни 
мерки в целия Съюз срещу нелоялното 
поведение на пазачите на 
информационния вход, за да се улесни 
трансграничната стопанска дейност в 
рамките на Съюза, като по този начин се 
подобри правилното функциониране на 
вътрешния пазар и се преодолее 
съществуващото или евентуалното 
възникване на разпокъсаност в 
конкретните области, обхванати от 
настоящия регламент. Освен това, макар 
че пазачите на информационния вход са 
склонни да приемат световни или поне 
общоевропейски бизнес модели и 
алгоритмични структури, те могат да 
приемат, а в някои случаи са приели, 
различни бизнес условия и практики в 
различните държави членки, което 
може да създаде различия между 
конкурентните условия за 
ползвателите на предоставяните от 

(7) Следва да се гарантира, че бизнес 
ползвателите и крайните ползватели на 
предоставяните от пазачите на 
информационния вход основни 
платформени услуги разполагат с 
подходящи регулаторни защитни мерки 
в целия Съюз и държавите членки 
срещу нелоялното поведение на 
пазачите на информационния вход, за да 
се улесни трансграничната стопанска 
дейност в рамките на Съюза, като по 
този начин се подобри правилното 
функциониране на вътрешния пазар и се 
преодолее съществуващото или 
евентуалното възникване на 
разпокъсаност в конкретните области, 
обхванати от настоящия регламент. 
Освен това, макар че пазачите на 
информационния вход са склонни да 
приемат световни или поне 
общоевропейски бизнес модели и 
алгоритмични структури, те са приели, 
различни и нелоялни бизнес условия и 
практики, които създават 
неравностойни конкурентни условия 
за ползвателите на предоставяните от 
пазачи на информационния вход 
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пазачи на информационния вход 
основни платформени услуги, което е в 
ущърб на интеграцията в рамките на 
вътрешния пазар.

основни платформени услуги и които 
пречат на търговските алтернативи, 
включително на иновативните 
участници да дойдат и на 
европейските цифрови предприятия и 
МСП да навлязат и да развиват 
дейност на цифровия пазар.

Or. fr

Изменение 139
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Чрез сближаване на 
различните национални 
законодателства следва да бъдат 
премахнати пречките пред свободата 
на предоставяне и на получаване на 
услуги на вътрешния пазар, 
включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят 
достъпни и справедливи цифрови 
пазари, характеризиращи се с 
присъствието на пазачи на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар.

(8) Въпреки че хармонизирането на 
вътрешния пазар не е самоцел, 
разпокъсаността на вътрешния пазар 
следва да бъде ограничена доколкото е 
възможно при преследването на 
целта на настоящия регламент, 
която е да се гарантират достъпни и 
справедливи пазари в полза на 
европейските потребители и 
предприятия.

Or. fr

Изменение 140
Мария Грапини, Марк Анжел

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят 
достъпни и справедливи цифрови 
пазари, характеризиращи се с 
присъствието на пазачи на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар.

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят лоялна 
конкуренция, достъпни и справедливи 
цифрови пазари, характеризиращи се с 
присъствието на пазачи на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 141
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят 
достъпни и справедливи цифрови 
пазари, характеризиращи се с 
присъствието на пазачи на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар.

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани правни задължения, 
с които да се осигурят достъпни и 
справедливи цифрови пазари, 
характеризиращи се с присъствието на 
пазачи на информационния вход в 
рамките на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 142
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Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Марк Анжел, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят 
достъпни и справедливи цифрови 
пазари, характеризиращи се с 
присъствието на пазачи на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар.

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани правни задължения, 
с които да се осигурят достъпни и 
справедливи цифрови пазари, 
характеризиращи се с присъствието на 
пазачи на информационния вход в 
рамките на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 143
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят 
достъпни и справедливи цифрови 
пазари, характеризиращи се с 

(8) Чрез сближаване на различните 
национални законодателства следва да 
бъдат премахнати пречките пред 
свободата на предоставяне и на 
получаване на услуги на вътрешния 
пазар, включително услуги на дребно. 
Следователно на равнището на Съюза 
следва да се създаде целенасочен набор 
от хармонизирани задължителни 
правила, с които да се осигурят 
достъпни, устойчиви и справедливи 
цифрови пазари в рамките на вътрешния 
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присъствието на пазачи на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар.

пазар.

Or. en

Изменение 144
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да 
прилагат национални правила, които 
са специфични за видовете 
предприятия и услуги, обхванати от 
настоящия регламент. В същото 
време, тъй като настоящият регламент 
има за цел да допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални 
правила в областта на конкуренцията 
и други национални правила в 
областта на конкуренцията по 
отношение на едностранното поведение, 
които се основават на 
индивидуализирана оценка на пазарните 
позиции и поведение, включително 
вероятните му ефекти и точния обхват 
на забраненото поведение, и които 
предвиждат възможността 
предприятията да представят аргументи 
за ефективност и обективна обосновка 
във връзка с въпросното поведение. 
Прилагането на последните правила 
обаче не следва да засяга 
задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно 

(9) Настоящият регламент няма 
предимство пред националното право 
в областта на конкуренцията, нито 
го прави незаконосъобразно, нито 
възпрепятства държавите членки да 
налагат еднакви, сходни, по-строги 
или различни задължения на 
предприятията с цел преследване на 
законни обществени интереси в 
съответствие с правото на Съюза. 
Тези законни обществени интереси 
са, наред с другото, защитата на 
потребителите, борбата срещу 
актовете на нелоялна конкуренция и 
защитата и насърчаването на 
свободата на медиите и плурализма 
на медиите или мненията, както и 
многообразието в културите или 
езиците. По-специално правото на 
държавите членки да налагат 
задължения на предприятията, 
наричани „пазачи на информационния 
вход“ по смисъла на настоящия 
регламент, но също така и на други 
предприятия, които служат на 
прилагането на законните 
обществени интереси, остава 
незасегнато и тъй като настоящият 
регламент има за цел да допълни 
прилагането на законодателството в 
областта на конкуренцията, следва да се 
уточни, че той не засяга членове 101 и 
102 от ДФЕС, съответните правила на 
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прилагане на вътрешния пазар. национално равнище, както и други 
правила на национално равнище по 
отношение на едностранното поведение, 
които се основават на 
индивидуализирана оценка на пазарните 
позиции и поведение, включително 
вероятните му ефекти и точния обхват 
на забраненото поведение, и които 
предвиждат възможността 
предприятията да представят аргументи 
за ефективност и обективна обосновка 
във връзка с въпросното поведение.

Or. en

Изменение 145
Андреас Шидер, Силви Гийом, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да 
прилагат национални правила, които 
са специфични за видовете 
предприятия и услуги, обхванати от 
настоящия регламент. В същото 
време, тъй като настоящият регламент 
има за цел да допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални 
правила в областта на конкуренцията 
и други национални правила в 
областта на конкуренцията по 
отношение на едностранното поведение, 
които се основават на 
индивидуализирана оценка на пазарните 
позиции и поведение, включително 
вероятните му ефекти и точния обхват 
на забраненото поведение, и които 
предвиждат възможността 

(9) Настоящият регламент няма 
предимство пред националното право 
в областта на конкуренцията, нито 
го прави незаконосъобразно, както и 
не възпрепятства държавите членки да 
налагат еднакви, сходни, по-строги 
или различни задължения на 
предприятията с цел преследване на 
законни обществени интереси в 
съответствие с правото на Съюза. 
Тези законни обществени интереси 
могат да бъдат, наред с другото, 
защитата на потребителите, 
борбата срещу актовете на нелоялна 
конкуренция и защитата и 
насърчаването на свободата на 
медиите и плурализма на медиите 
или мненията, както и 
многообразието в културите или 
езиците. По-специално правото на 
държавите членки да налагат 
задължения на предприятията, 
наричани „пазачи на информационния 
вход“ по смисъла на настоящия 
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предприятията да представят аргументи 
за ефективност и обективна обосновка 
във връзка с въпросното поведение. 
Прилагането на последните правила 
обаче не следва да засяга 
задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно 
прилагане на вътрешния пазар.

регламент, но също така и на други 
предприятия, които служат на 
прилагането на законните 
обществени интереси, остава 
незасегнато и тъй като настоящият 
регламент има за цел да допълни 
прилагането на законодателството в 
областта на конкуренцията, следва да се 
уточни, че той не засяга членове 101 и 
102 от ДФЕС, съответните правила на 
национално равнище, както и други 
правила на национално равнище по 
отношение на едностранното поведение, 
които се основават на 
индивидуализирана оценка на пазарните 
позиции и поведение, включително 
вероятните му ефекти и точния обхват 
на забраненото поведение, и които 
предвиждат възможността 
предприятията да представят аргументи 
за ефективност и обективна обосновка 
във връзка с въпросното поведение.

Or. en

Изменение 146
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да 
прилагат национални правила, които 
са специфични за видовете 
предприятия и услуги, обхванати от 
настоящия регламент. В същото 
време, тъй като настоящият регламент 
има за цел да допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 

(9) Тъй като настоящият регламент 
има за цел да допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
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в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. Прилагането на 
последните правила обаче не следва да 
засяга задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно прилагане 
на вътрешния пазар.

поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. Прилагането на 
последните правила обаче не следва да 
засяга задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно прилагане 
на вътрешния пазар.

Or. fr

Изменение 147
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да 
прилагат национални правила, които 
са специфични за видовете 
предприятия и услуги, обхванати от 
настоящия регламент. В същото време, 
тъй като настоящият регламент има за 
цел да допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 

(9) Нищо в настоящия регламент 
не възпрепятства държавите членки 
да налагат същите, по-строги или 
различни задължения на 
предприятията с цел преследване на 
законни обществени интереси в 
съответствие с правото на Съюза. 
Тези законни обществени интереси 
могат да бъдат, наред с другото, 
защитата на потребителите, 
борбата срещу актовете на нелоялна 
конкуренция и защитата на 
свободата на медиите и плурализма. 
По-специално, нищо в настоящия 
регламент не възпрепятства 
държавите членки да преследват 
тези законни интереси, като налагат 
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едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. Прилагането на 
последните правила обаче не следва да 
засяга задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно 
прилагане на вътрешния пазар.

задължения на предприятия със 
статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, както и на 
други предприятия. Тъй като 
настоящият регламент има за цел да 
допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение.

Or. en

Обосновка

It is currently not clear whether the DMA will prevail over national competition rules that 
establish stricter obligations. Though the DMA proposal refers to Member States’ freedom to 
impose stricter rules, Recital (9) explicitly mentions that the application of such rules should 
not affect the uniform and effective application of the DMA, which aspires to achieve full 
harmonisation. Member States must be able to impose stricter obligations on gatekeeper 
platforms in accordance with the specificities of national markets, and this should be reflected 
in Article 1(6). Similarly, it must be clear that the Member States’ competence to impose the 
same or similar obligations on platforms which are not ‘gatekeepers’ in the sense of the DMA 
but which are ‘gatekeepers’ in national markets remains intact.

Изменение 148
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да прилагат 
национални правила, които са 
специфични за видовете предприятия и 
услуги, обхванати от настоящия 
регламент. В същото време, тъй като 
настоящият регламент има за цел да 
допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. Прилагането на 
последните правила обаче не следва да 
засяга задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно 
прилагане на вътрешния пазар.

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да прилагат 
национални правила, които са 
специфични за видовете предприятия и 
услуги, обхванати от настоящия 
регламент. В същото време, тъй като 
настоящият регламент има за цел да 
допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. 
Последователното прилагане на тези 
правила може да бъде постигнато 
ефективно само ако Комисията и 
държавите членки могат да обменят 
поверителна информация и да 
работят в тясно сътрудничество и 
да координират своите действия по 
прилагане, за да осигурят съгласувани, 
ефективни и допълващи се 
резултати.

Or. en

Изменение 149
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да прилагат 
национални правила, които са 
специфични за видовете предприятия и 
услуги, обхванати от настоящия 
регламент. В същото време, тъй като 
настоящият регламент има за цел да 
допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. Прилагането на 
последните правила обаче не следва да 
засяга задълженията, наложени на 
пазачите на информационния вход 
съгласно настоящия регламент, и 
тяхното единно и ефективно прилагане 
на вътрешния пазар.

(9) Разпокъсването на вътрешния 
пазар може да бъде ефективно 
предотвратено само ако държавите 
членки са възпрепятствани да прилагат 
национални правила, които са 
специфични за видовете предприятия и 
услуги, обхванати от настоящия 
регламент. В същото време, тъй като 
настоящият регламент има за цел да 
допълни прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, следва да се уточни, че 
той не засяга членове 101 и 102 от 
ДФЕС, съответните национални правила 
в областта на конкуренцията и други 
национални правила в областта на 
конкуренцията по отношение на 
едностранното поведение, които се 
основават на индивидуализирана оценка 
на пазарните позиции и поведение, 
включително вероятните му ефекти и 
точния обхват на забраненото 
поведение, и които предвиждат 
възможността предприятията да 
представят аргументи за ефективност и 
обективна обосновка във връзка с 
въпросното поведение. Прилагането на 
последните правила обаче не следва да 
засяга задълженията и забраните, 
наложени на пазачите на 
информационния вход съгласно 
настоящия регламент, и тяхното единно 
и ефективно прилагане на вътрешния 
пазар.

Or. en

Изменение 150
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
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Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Членове 101 и 102 от ДФЕС и 
съответните национални правила в 
областта на конкуренцията относно 
антиконкурентното многостранно и 
едностранно поведение, както и 
контрола върху сливанията, имат за цел 
защитата на ненарушената конкуренция 
на пазара. Настоящият регламент 
преследва цел, която допълва, но се 
различава от защитата на ненарушената 
конкуренция на даден пазар, както е 
определено от гледна точка на 
конкурентното право, която цел е да се 
гарантира, че пазарите, на които 
присъстват пазачи на информационния 
вход, са и продължават да бъдат 
достъпни и справедливи, независимо от 
действителните, вероятните или 
предполагаемите ефекти от поведението 
на даден пазач на информационния 
вход, попадащ в обхвата на настоящия 
регламент, върху конкуренцията на 
даден пазар. Следователно настоящият 
регламент има за цел защитата на 
различен правен интерес от тези 
правила и следва да не засяга тяхното 
прилагане.

(10) Членове 101 и 102 от ДФЕС и 
съответните национални правила в 
областта на конкуренцията относно 
антиконкурентното многостранно и 
едностранно поведение, както и 
контрола върху сливанията, имат за цел 
защитата на ненарушената конкуренция 
на пазара. Настоящият регламент 
преследва цел, която допълва, но се 
различава от защитата на ненарушената 
конкуренция на даден пазар, както е 
определено от гледна точка на 
конкурентното право, която цел е да се 
гарантира, че пазарите, на които 
присъстват пазачи на информационния 
вход, са и продължават да бъдат 
достъпни и справедливи, и защитава 
съответните права на бизнес 
потребителите и крайните 
потребители, независимо от 
действителните, вероятните или 
предполагаемите ефекти от поведението 
на даден пазач на информационния 
вход, попадащ в обхвата на настоящия 
регламент, върху конкуренцията на 
даден пазар. Следователно настоящият 
регламент има за цел защитата на 
различен правен интерес от тези 
правила и следва да не засяга тяхното 
прилагане.

Or. en

Изменение 151
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Членове 101 и 102 от ДФЕС и (10) Членове 101 и 102 от ДФЕС и 
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съответните национални правила в 
областта на конкуренцията относно 
антиконкурентното многостранно и 
едностранно поведение, както и 
контрола върху сливанията, имат за цел 
защитата на ненарушената конкуренция 
на пазара. Настоящият регламент 
преследва цел, която допълва, но се 
различава от защитата на ненарушената 
конкуренция на даден пазар, както е 
определено от гледна точка на 
конкурентното право, която цел е да се 
гарантира, че пазарите, на които 
присъстват пазачи на информационния 
вход, са и продължават да бъдат 
достъпни и справедливи, независимо от 
действителните, вероятните или 
предполагаемите ефекти от поведението 
на даден пазач на информационния 
вход, попадащ в обхвата на настоящия 
регламент, върху конкуренцията на 
даден пазар. Следователно настоящият 
регламент има за цел защитата на 
различен правен интерес от тези 
правила и следва да не засяга тяхното 
прилагане.

съответните национални правила в 
областта на конкуренцията относно 
антиконкурентното многостранно и 
едностранно поведение, както и 
контрола върху сливанията, имат за цел 
защитата на ненарушената конкуренция 
на пазара. Настоящият регламент 
преследва цел, която допълва, но се 
различава от защитата на ненарушената 
конкуренция на даден пазар, както е 
определено от гледна точка на 
конкурентното право, която цел е да се 
гарантира, че пазарите, на които 
присъстват пазачи на информационния 
вход, са и продължават да бъдат 
достъпни и справедливи, независимо от 
действителните, вероятните или 
предполагаемите ефекти от поведението 
на даден пазач на информационния 
вход, попадащ в обхвата на настоящия 
регламент, върху конкуренцията на 
даден пазар. Следователно настоящият 
регламент има за цел защитата на 
различен правен интерес от тези 
правила и допълва тяхното прилагане.

Or. en

Изменение 152
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Настоящият регламент следва 
също да допълва, без да засяга тяхното 
прилагане, правилата, произтичащи от 
други актове на правото на Съюза, 
уреждащи определени аспекти на 
предоставянето на обхванатите от 
настоящия регламент услуги, по-
специално Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 

(11) Настоящият регламент следва 
също да допълва, без да засяга тяхното 
прилагане, правилата, произтичащи от 
други актове на правото на Съюза, 
уреждащи определени аспекти на 
предоставянето на обхванатите от 
настоящия регламент услуги, по-
специално Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 
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Регламент (ЕС) xx/xx/ЕС 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги] на Европейския парламент и на 
Съвета27, Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета29, 
Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива (ЕС) 2010/13 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и 
националните правила, целящи 
изпълнение или, в зависимост от случая, 
прилагане на въпросното 
законодателство на Съюза.

Регламент (ЕС) xx/xx/ЕС 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги] на Европейския парламент и на 
Съвета27, Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета29 и 
Директива 2002/58/ЕО29a, 
Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета30, 
Директива (ЕС) 2019/88230a, 
Директива (ЕС) 2018/180830б и 
Директива (ЕС) 2010/13 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и 
националните правила, целящи 
изпълнение или, в зависимост от случая, 
прилагане на въпросното 
законодателство на Съюза.

_________________ _________________
26 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 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).

26 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 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).

27 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

27 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

28 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/EО („Общ регламент 
относно защитата на данните“) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

28 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/EО („Общ регламент 
относно защитата на данните“) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

29 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на 
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ 

29 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на 
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ 



AM\1235546BG.docx 25/198 PE695.143v01-00

BG

(OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92). (OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92).
29а Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 година 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).

30 Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна 
на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

30 Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна 
на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).
30а Директива (ЕС) 2019/882 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за изискванията за 
достъпност на продукти и услуги 
(текст от значение за ЕИП).
30б 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.

31 Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. 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“) (ОВ 

31 Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. 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“) (ОВ 
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L 95, 15.4.2010 г., стр. 1). L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 153
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Настоящият регламент следва 
също да допълва, без да засяга тяхното 
прилагане, правилата, произтичащи от 
други актове на правото на Съюза, 
уреждащи определени аспекти на 
предоставянето на обхванатите от 
настоящия регламент услуги, по-
специално Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 
Регламент (ЕС) xx/xx/ЕС 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги] на Европейския парламент и на 
Съвета27, Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета29, 
Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива (ЕС) 2010/13 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и 
националните правила, целящи 
изпълнение или, в зависимост от 
случая, прилагане на въпросното 
законодателство на Съюза.

(11) Настоящият регламент следва 
също да допълва, без да засяга тяхното 
прилагане, правилата, произтичащи от 
други актове на правото на Съюза, 
уреждащи определени аспекти на 
предоставянето на обхванатите от 
настоящия регламент услуги, по-
специално Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент (ЕС) xx/xx/ЕС 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги] на Европейския парламент и на 
Съвета, Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Директива (ЕС) 2010/13 на Европейския 
парламент и на Съвета, както и 
националните правила, приети в 
съответствие със законодателство на 
Съюза.

_________________
26 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 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).
27 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — 
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предложение относно единен пазар за 
цифрови услуги („Законодателен акт 
за цифровите услуги“) и за изменение 
на Директива 2000/31/ЕО.
28 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/EО („Общ 
регламент относно защитата на 
данните“) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, 
стр. 1).
29 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно 
авторското право и сродните му 
права в цифровия единен пазар и за 
изменение на директиви 96/9/ЕО и 
2001/29/ (OВ L 130, 17.5.2019 г., 
стр. 92).
30 Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за 
отмяна на Директива 2007/64/ЕО 
(ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).
31 Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 март 2010 г. 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“) 
(ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

Or. en
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Обосновка

Съображение 11 и член 1, параграф 5 следва да изяснят връзката между 
Законодателния акт за цифровите пазари и националните и специфичните за сектора 
правила. Укрепването на тези разпоредби би осигурило адекватната защита на 
националните и специфични за сектора правила, като например правила, подкрепящи 
плурализма на медиите, които са залегнали в Директивата за аудиовизуалните 
медийни услуги, но които оставят голяма свобода на преценка на държавите членки 
да ги адаптират към специфичните демократични и културни нужди на своите 
граждани.

Изменение 154
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Настоящият регламент следва 
също да допълва, без да засяга тяхното 
прилагане, правилата, произтичащи от 
други актове на правото на Съюза, 
уреждащи определени аспекти на 
предоставянето на обхванатите от 
настоящия регламент услуги, по-
специално Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 
Регламент (ЕС) xx/xx/ЕС 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги] на Европейския парламент и на 
Съвета27, Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета29, 
Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива (ЕС) 2010/13 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и 
националните правила, целящи 
изпълнение или, в зависимост от 
случая, прилагане на въпросното 
законодателство на Съюза.

(11) Настоящият регламент следва 
също да допълва, без да засяга тяхното 
прилагане, правилата, произтичащи от 
други актове на правото на Съюза, 
уреждащи определени аспекти на 
предоставянето на обхванатите от 
настоящия регламент услуги, по-
специално Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 
Регламент (ЕС) xx/xx/ЕС 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги] на Европейския парламент и на 
Съвета27, Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета29, 
Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива (ЕС) 2010/13 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и 
правила на национално равнище, 
приети в съответствие със 
законодателство на Съюза.

_________________ _________________
26 Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

26 Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн 
услуги (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).

20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн 
услуги (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 57).

27 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

27 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

28 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/EО („Общ регламент 
относно защитата на данните“) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

28 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/EО („Общ регламент 
относно защитата на данните“) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

29 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на 
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ 
(OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92).

29 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на 
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ 
(OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92).

30 Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна 
на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

30 Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна 
на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

31 Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. 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“) (ОВ 
L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

31 Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. 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“) (ОВ 
L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
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Or. en

Изменение 155
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ограничената достъпност и 
нелоялните практики в цифровия сектор 
са по-често срещани и по-ясно изразени 
при някои цифрови услуги, отколкото 
при други. Такъв по-специално е 
случаят с широкоразпространените и 
масово използвани цифрови услуги, 
които предимно посредничат пряко 
между бизнес ползвателите и крайните 
ползватели и при които най-често 
срещани са характеристики като 
изключителните икономии от мащаба, 
много силните мрежови ефекти, 
възможността за свързване на много 
бизнес ползватели с много крайни 
ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
ефектите на „заключване“, липсата на 
многосвързаност или вертикална 
интеграция. Често има само един или 
много малко на брой големи доставчици 
на тези цифрови услуги. Тези 
доставчици на основни платформени 
услуги се проявяват най-често като 
пазачи на информационния вход за 
бизнес ползватели и крайни ползватели 
с широкообхватни въздействия, като 
придобиват способността да определят 
лесно търговски условия и клаузи по 
начин, който е едностранен и пагубен за 
техните бизнес ползватели и крайни 
ползватели. Съответно е необходимо да 
се постави акцент само върху тези 
цифрови услуги, които са най-широко 

(12) Ограничената достъпност и 
нелоялните практики в цифровия сектор 
са по-често срещани и по-ясно изразени 
при някои цифрови услуги, отколкото 
при други. Такъв по-специално е 
случаят с широкоразпространените и 
масово използвани цифрови услуги, 
които предимно посредничат пряко 
между бизнес ползвателите и крайните 
ползватели и при които най-често 
срещани са характеристики като 
изключителните икономии от мащаба, 
много силните мрежови ефекти, 
възможността за свързване на много 
бизнес ползватели с много крайни 
ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
ефектите на „заключване“, липсата на 
многосвързаност или вертикална 
интеграция. Често има само един или 
много малко на брой големи доставчици 
на тези цифрови услуги. Тези 
доставчици на основни платформени 
услуги се проявяват най-често като 
пазачи на информационния вход за 
бизнес ползватели и крайни ползватели 
с широкообхватни въздействия, като 
придобиват способността да определят 
лесно търговски условия и клаузи по 
начин, който е едностранен и пагубен за 
техните бизнес ползватели и крайни 
ползватели. Съответно е необходимо да 
се постави акцент само върху тези 
цифрови услуги, които са най-широко 
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използвани от бизнес ползвателите и 
крайните ползватели и при които, въз 
основа на настоящите пазарни 
условия, проблемите относно слабата 
достъпност и нелоялните практики от 
страна на пазачите на информационния 
вход са по-очевидни и неотложни от 
гледна точка на вътрешния пазар.

използвани от бизнес ползвателите и 
крайните ползватели и при които 
проблемите относно слабата достъпност 
и нелоялните практики от страна на 
пазачите на информационния вход са 
по-очевидни и неотложни от гледна 
точка на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 156
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ограничената достъпност и 
нелоялните практики в цифровия сектор 
са по-често срещани и по-ясно изразени 
при някои цифрови услуги, отколкото 
при други. Такъв по-специално е 
случаят с широкоразпространените и 
масово използвани цифрови услуги, 
които предимно посредничат пряко 
между бизнес ползвателите и крайните 
ползватели и при които най-често 
срещани са характеристики като 
изключителните икономии от мащаба, 
много силните мрежови ефекти, 
възможността за свързване на много 
бизнес ползватели с много крайни 
ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
ефектите на „заключване“, липсата на 
многосвързаност или вертикална 
интеграция. Често има само един или 
много малко на брой големи доставчици 
на тези цифрови услуги. Тези 
доставчици на основни платформени 
услуги се проявяват най-често като 
пазачи на информационния вход за 
бизнес ползватели и крайни ползватели 
с широкообхватни въздействия, като 

(12) Ограничената достъпност и 
нелоялните практики в цифровия сектор 
са по-често срещани и по-ясно изразени 
при някои цифрови услуги, отколкото 
при други. Такъв по-специално е 
случаят с широкоразпространените и 
масово използвани цифрови услуги, 
които предимно посредничат пряко 
между бизнес ползвателите и крайните 
ползватели и при които най-често 
срещани са характеристики като 
изключителните икономии от мащаба, 
много силните мрежови ефекти, 
възможността за свързване на много 
бизнес ползватели с много крайни 
ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
ефектите на „заключване“, липсата на 
многосвързаност или вертикална 
интеграция. Често има само един или 
много малко на брой големи доставчици 
на тези цифрови услуги. Тези 
доставчици на основни платформени 
услуги се проявяват най-често като 
пазачи на информационния вход за 
бизнес ползватели и крайни ползватели 
с широкообхватни въздействия, като 
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придобиват способността да определят 
лесно търговски условия и клаузи по 
начин, който е едностранен и пагубен за 
техните бизнес ползватели и крайни 
ползватели. Съответно е необходимо да 
се постави акцент само върху тези 
цифрови услуги, които са най-широко 
използвани от бизнес ползвателите и 
крайните ползватели и при които, въз 
основа на настоящите пазарни условия, 
проблемите относно слабата достъпност 
и нелоялните практики от страна на 
пазачите на информационния вход са 
по-очевидни и неотложни от гледна 
точка на вътрешния пазар.

придобиват способността да определят 
лесно търговски условия и клаузи по 
начин, който е едностранен и пагубен за 
техните бизнес ползватели и крайни 
ползватели. Съответно е необходимо да 
се постави акцент върху всички тези 
цифрови услуги, които са използвани от 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели и при които, въз основа на 
настоящите пазарни условия, 
проблемите относно слабата достъпност 
и нелоялните практики от страна на 
пазачите на информационния вход са 
неотложни от гледна точка на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 157
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Марк Анжел, 
Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на 
платформи за споделяне на 
видеоклипове, междуличностните 
съобщителни услуги без номер, 
компютърните услуги „в облак“ и 
онлайн рекламните услуги могат да 
засегнат по еднакъв начин голям брой 
крайни ползватели и предприятия, което 
води до риск от нелоялни бизнес 
практики. Поради това те следва да 
бъдат включени в определението за 
основни платформени услуги и попадат 
в обхвата на настоящия регламент. 
Посредническите онлайн услуги могат 
да бъдат активни също в областта на 
финансовите услуги и могат да 

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи (включително, 
наред с другото, смарттелевизори и 
използване на телевизия чрез 
интернет протокол (IPTV)), 
цифровите гласови асистенти и 
платформите, които използват 
интегрирани технологии за гласови 
асистенти,мобилните платежни 
услуги, уеб браузърите, социалните 
мрежи онлайн, междуличностните 
съобщителни услуги без номер, 
цифровите услуги, които позволяват 
създаването на, обработването на, 
достъпа до или съхранението на 
данни в цифров формат, включително 
софтуер като услуга, като например 
компютърните услуги „в облак“, което 
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посредничат или да се използват за 
предоставяне на услугите, включени в 
неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

означава електронна платформа или 
съоръжение за съхранение „в облак“, 
което потребителят избира за 
получаване или съхранение на 
цифровото съдържание или услуга и 
онлайн рекламните услуги могат да 
засегнат по еднакъв начин голям брой 
крайни ползватели и предприятия, което 
води до риск от нелоялни бизнес 
практики. Поради това те следва да 
бъдат споменати като пример за 
основни платформени услуги и попадат 
в обхвата на настоящия регламент. Това 
не засяга включването на други 
категории цифрови услуги в обхвата 
на регламента. Фактът, че слабата 
достъпност и нелоялните практики в 
цифровия сектор са по-чести и 
изразени в определени цифрови услуги, 
отколкото в други, не означава, че 
други категории услуги са освободени 
от него. Следователно основните 
платформени услуги, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент, не следва да се 
ограничават до определени видове 
услуги. Посредническите онлайн услуги 
могат да бъдат активни също в областта 
на финансовите услуги и могат да 
посредничат или да се използват за 
предоставяне на услугите, включени в 
неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 158
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, уеб браузърите, 
услугите на платформи за споделяне на 
видеоклипове, междуличностните 
съобщителни услуги без номер, 
компютърните услуги „в облак“ и 
онлайн рекламните услуги могат да 
засегнат по еднакъв начин голям брой 
крайни ползватели и предприятия, което 
води до риск от нелоялни бизнес 
практики. Поради това те следва да 
бъдат включени в определението за 
основни платформени услуги и попадат 
в обхвата на настоящия регламент. 
Посредническите онлайн услуги 
следва да бъдат взети предвид 
независимо от използваната 
технология за предоставяне на тези 
услуги. В този смисъл, виртуалните 
или гласово активираните асистенти 
и други свързани устройства попадат 
в обхвата на настоящия регламент, 
независимо дали техният софтуер се 
счита за оперативна система, 
посредническа онлайн услуга или 
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традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

търсачка. Посредническите онлайн 
услуги могат да бъдат активни също в 
областта на финансовите услуги и могат 
да посредничат или да се използват за 
предоставяне на услугите, включени в 
неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 159
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги (включително, наред с 
други, пазари, магазини за 
приложения, цифрови гласови 
асистенти), онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
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без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели. За пазарите 
активният краен потребител е 
потребител, който е извършил поне 
една търговска транзакция всеки 
месец.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Or. en
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Изменение 160
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ 
следва да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени 
услуги, за да предоставят стоки или 
услуги на други крайни ползватели, 
като например предприятия, 
разчитащи на компютърни услуги „в 
облак“ за собствени цели.

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“, включително В2В услуги в 
облак, онлайн рекламните услуги, 
вградените цифрови услуги в превозни 
средства, браузърите, виртуалните 
асистенти, свързаната към 
интернет телевизия и икономиката 
на сътрудничеството могат да 
засегнат по еднакъв начин голям брой 
крайни ползватели и предприятия, което 
води до риск от нелоялни бизнес 
практики. Услугите за съвместна 
икономика, особено краткосрочните 
наеми и услугите за онлайн 
резервации на хотели, присъстват на 
пазар, характеризиращ се с високо 
равнище на концентрация. Поради 
тяхната позиция на пазара и 
способността им да свързват крайни 
потребители и бизнес потребители, 
те оказват значително влияние върху 
стратегията и ценообразуването на 
своите бизнес потребители. Поради 
това те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
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приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 161
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи (които 
включват цифрови гласови асистенти 
и свързана към интернет телевизия), 
социалните мрежи онлайн, услугите на 
платформи за споделяне на 
видеоклипове, междуличностните 
съобщителни услуги без номер, 
компютърните услуги „в облак“, уеб 
браузърите и онлайн рекламните 
услуги могат да засегнат по еднакъв 
начин голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
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Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 162
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
онлайн браузърите, операционните 
системи, социалните мрежи онлайн, 
услугите на платформи за споделяне на 
видеоклипове, услугите за излъчване 
на живо в интернет, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“, гласово контролирани 
виртуални асистенти и онлайн 
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нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

рекламните услуги могат да засегнат по 
еднакъв начин голям брой крайни 
ползватели и предприятия, което води 
до риск от нелоялни бизнес практики. 
Поради това те следва да бъдат 
включени в определението за основни 
платформени услуги и попадат в 
обхвата на настоящия регламент. 
Посредническите онлайн услуги могат 
да бъдат активни също в областта на 
финансовите услуги и могат да 
посредничат или да се използват за 
предоставяне на услугите, включени в 
неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 163
Дита Харанзова, Андрус Ансип

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“ и онлайн рекламните услуги 
могат да засегнат по еднакъв начин 
голям брой крайни ползватели и 
предприятия, което води до риск от 
нелоялни бизнес практики. Поради това 
те следва да бъдат включени в 
определението за основни платформени 
услуги и попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Посредническите 
онлайн услуги могат да бъдат активни 
също в областта на финансовите услуги 
и могат да посредничат или да се 
използват за предоставяне на услугите, 
включени в неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

(13) По-специално посредническите 
онлайн услуги, онлайн търсачките, 
операционните системи, социалните 
мрежи онлайн, услугите на платформи 
за споделяне на видеоклипове, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номер, компютърните услуги „в 
облак“, онлайн рекламните услуги и уеб 
браузърите могат да засегнат по 
еднакъв начин голям брой крайни 
ползватели и предприятия, което води 
до риск от нелоялни бизнес практики. 
Поради това те следва да бъдат 
включени в определението за основни 
платформени услуги и попадат в 
обхвата на настоящия регламент. 
Посредническите онлайн услуги могат 
да бъдат активни също в областта на 
финансовите услуги и могат да 
посредничат или да се използват за 
предоставяне на услугите, включени в 
неизчерпателния списък в 
приложение II към 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ следва 
да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени услуги, 
за да предоставят стоки или услуги на 
други крайни ползватели, като 
например предприятия, разчитащи на 
компютърни услуги „в облак“ за 
собствени цели.

_________________ _________________
32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.

32 Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 септември 2015 г., установяваща 
процедура за предоставянето на 
информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество, 
ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1.



PE695.143v01-00 42/198 AM\1235546BG.docx

BG

Or. en

Изменение 164
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) При определени обстоятелства 
понятието „крайни ползватели“ 
следва да обхваща ползватели, които 
традиционно са считани за бизнес 
ползватели, но в дадена ситуация не 
използват основни платформени 
услуги, за да продават стоки или 
услуги на други крайни ползватели, 
като например предприятия, 
разчитащи на компютърни услуги „в 
облак“ за собствени цели.

Or. en

Изменение 165
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Редица други спомагателни 
услуги, като например услугите за 
идентификация или платежните услуги, 
както и техническите услуги, които 
подпомагат предоставянето на платежни 
услуги, могат да бъдат предоставени от 
пазачи на информационния вход, заедно 
с основните им платформени услуги. 
Тъй като пазачите на информационния 
вход често предоставят портфолиото от 

(14) Редица други спомагателни 
услуги, като например услугите за 
идентификация или платежните услуги 
(които в зависимост от тяхната 
функция могат да действат или като 
основна услуга, или като 
спомагателна услуга), както и 
техническите услуги, които подпомагат 
предоставянето на платежни услуги, 
могат да бъдат предоставени от пазачи 
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своите услуги като част от интегрирана 
екосистема, до която трети страни — 
доставчици на такива спомагателни 
услуги, нямат достъп, или поне не при 
равни условия, и могат да свържат 
достъпа до основната платформена 
услуга, която да се поеме от една или 
повече спомагателни услуги, пазачите 
на информационния вход вероятно ще 
имат по-голяма възможност и стимул да 
използват за тези спомагателни услуги 
правомощието си на пазач на 
информационния вход, предоставено им 
за техните основни платформени 
услуги, което е в ущърб на избора и 
достъпността на тези услуги.

на информационния вход, заедно с 
основните им платформени услуги. Тъй 
като пазачите на информационния вход 
често предоставят портфолиото от 
своите услуги като част от интегрирана 
екосистема, до която трети страни — 
доставчици на такива спомагателни 
услуги, нямат достъп, или поне не при 
равни условия, и могат да свържат 
достъпа до основната платформена 
услуга, която да се поеме от една или 
повече спомагателни услуги, пазачите 
на информационния вход вероятно ще 
имат по-голяма възможност и стимул да 
използват за тези спомагателни услуги 
правомощието си на пазач на 
информационния вход, предоставено им 
за техните основни платформени 
услуги, което е в ущърб на избора и 
достъпността на тези услуги.

Or. en

Изменение 166
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Пазачите на информационния 
вход може също да предоставят други 
спомагателни услуги, като например 
дейности за търговия на дребно и 
дистрибуция, които са насочени към 
крайните ползватели наред с 
техните основни платформени услуги 
и по начин, който е неразличим за 
средностатистическия краен 
ползвател. Такива спомагателни 
услуги могат да се конкурират с 
бизнес потребителите на основната 
услуга на платформата и да 
допринесат значително за дисбаланса 
на даден пазар и в крайна сметка 
несправедливо да увеличат силата на 
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пазача на информационния вход, 
включително по отношение на бизнес 
партньорите на пазача на 
информационния вход, като 
доставчици на стоки или услуги, 
разчитайки на такава спомагателна 
услуга. За да се предотврати 
несправедливото възползване от 
страна пазачите на информационен 
вход от влиянието, предоставено от 
предоставянето на паралелни услуги, 
такива спомагателни услуги следва 
също да бъдат предмет на 
задълженията, приложими към 
основните услуги на платформата.

Or. en

Изменение 167
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Въздействието на пазачите на 
информационен вход на пазара прави 
техните бизнес партньори, 
независимо дали са бизнес 
потребители, или доставчици на 
спомагателни услуги, силно уязвими 
към нелоялни условия и условия на 
пазачите на информационен вход, на 
които разчитат. Като такъв, 
пазачът на информационен вход 
следва да гарантира, че неговите 
условия са прозрачни и справедливи. 
Въпреки че следва да бъдат разрешени 
подходящи и пропорционални санкции 
в случай на нарушаване на тези 
условия, те трябва да бъдат 
официално обосновани и да позволят 
на санкционираната страна да ги 
оспори. За тази цел пазачите на 
информационния вход следва да 
предвидят вътрешна система за 
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бързо разглеждане на жалбите на 
техните бизнес потребители и 
доставчици на спомагателни услуги, 
включително на техния национален 
език, ако услугата на пазача на 
информационния вход е активно 
насочена към съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 168
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция. Следователно целевият набор 
от определени в настоящия регламент 
хармонизирани правила следва да се 
прилага само по отношение на 
предприятия, посочени въз основа на 
тези три обективни критерия, и те 
следва да се прилагат само по 
отношение на тези основни 
платформени услуги, които поотделно 
представляват важен портал, чрез който 

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция, предмет на проучване на 
пазара или на оценка на Комисията 
въз основа на уведомление, подадено в 
съответствие с член 12. Следователно 
целевият набор от определени в 
настоящия регламент хармонизирани 
правила следва да се прилага само по 
отношение на предприятия, посочени 
въз основа на тези три обективни 
критерия, и те следва да се прилагат 
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бизнес ползвателите достигат до 
крайните ползватели.

само по отношение на тези основни 
платформени услуги, които поотделно 
представляват важен портал, чрез който 
бизнес ползвателите достигат до 
крайните ползватели.

Or. en

Изменение 169
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция. Следователно целевият набор 
от определени в настоящия регламент 
хармонизирани правила следва да се 
прилага само по отношение на 
предприятия, посочени въз основа на 
тези три обективни критерия, и те 
следва да се прилагат само по 
отношение на тези основни 
платформени услуги, които 
поотделно представляват важен 
портал, чрез който бизнес 
ползвателите достигат до крайните 
ползватели.

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция. Следователно целевият набор 
от определени в настоящия регламент 
хармонизирани правила следва да се 
прилага само по отношение на 
предприятия, посочени въз основа на 
два от тези три обективни критерия.
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Or. en

Изменение 170
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция. Следователно целевият набор 
от определени в настоящия регламент 
хармонизирани правила следва да се 
прилага само по отношение на 
предприятия, посочени въз основа на 
тези три обективни критерия, и те 
следва да се прилагат само по 
отношение на тези основни 
платформени услуги, които поотделно 
представляват важен портал, чрез който 
бизнес ползвателите достигат до 
крайните ползватели.

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция. Следователно целевият набор 
от определени в настоящия регламент 
хармонизирани правила следва да се 
прилага само по отношение на 
предприятия, които изпълняват тези 
три обективни критерия или са 
посочени на тяхната основа, и те 
следва да се прилагат само по 
отношение на тези основни 
платформени услуги, които поотделно 
представляват важен портал, чрез който 
бизнес ползвателите достигат до 
крайните ползватели.

Or. en
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Изменение 171
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване, 
както и на значението ѝ за свързването 
на бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води до възникване на 
значителни сериозни опасения във 
връзка с достъпността и нелоялните 
практики. Такива опасения възникват 
само когато основната платформена 
услуга представлява важен портал и се 
осъществява от доставчик със 
значително въздействие на вътрешния 
пазар и трайно установена и постоянна 
позиция или от доставчик, който е 
вероятно да има в близко бъдеще такава 
позиция. Следователно целевият набор 
от определени в настоящия регламент 
хармонизирани правила следва да се 
прилага само по отношение на 
предприятия, посочени въз основа на 
тези три обективни критерия, и те 
следва да се прилагат само по 
отношение на тези основни 
платформени услуги, които поотделно 
представляват важен портал, чрез който 
бизнес ползвателите достигат до 
крайните ползватели.

(15) Фактът, че цифрова услуга се 
окачествява като основна платформена 
услуга с оглед на широкото ѝ 
разпространение и масово използване 
или на значението ѝ за свързването на 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели, не води сам по себе си до 
възникване на значителни сериозни 
опасения във връзка с достъпността и 
нелоялните практики. Такива опасения 
възникват само когато основната 
платформена услуга представлява важен 
портал и се осъществява от доставчик 
със значително въздействие на 
вътрешния пазар и трайно установена и 
постоянна позиция или от доставчик, 
който е вероятно да има в близко 
бъдеще такава позиция. Следователно 
целевият набор от определени в 
настоящия регламент хармонизирани 
правила следва да се прилага само по 
отношение на предприятия, посочени 
въз основа на тези три обективни 
критерия, и по отношение на тези 
основни платформени услуги, които 
поотделно представляват важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите 
достигат до крайните ползватели.

Or. en

Изменение 172
Адриана Малдонадо Лопес, Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури ефективното 
прилагане на настоящия регламент по 
отношение на доставчиците на основни 
платформени услуги, които е най-
вероятно да отговарят на тези обективни 
изисквания, и когато най-
разпространено и оказващо въздействие 
е ограничаващото достъпността 
поведение, Комисията следва да има 
възможност да посочи директно за 
пазачи на информационния вход тези 
доставчици на основни платформени 
услуги, които достигат определени 
количествени прагове. Във всички 
случаи такива предприятия следва да 
подлежат на процес на бързо посочване, 
който ще започне при влизането в сила 
на настоящия регламент.

(16) За да се осигури ефективното 
прилагане на настоящия регламент по 
отношение на доставчиците на основни 
платформени услуги, които е най-
вероятно да отговарят на тези обективни 
изисквания, и когато най-
разпространено и оказващо въздействие 
е ограничаващото достъпността 
поведение, Комисията следва да има 
възможност да посочи директно за 
пазачи на информационния вход тези 
доставчици на основни платформени 
услуги, които достигат определени 
количествени прагове дори когато 
имат само една основна платформена 
услуга. Във всички случаи такива 
предприятия следва да подлежат на 
процес на бързо посочване, който ще 
започне при влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 173
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се осигури ефективното 
прилагане на настоящия регламент по 
отношение на доставчиците на основни 
платформени услуги, които е най-
вероятно да отговарят на тези обективни 
изисквания, и когато най-
разпространено и оказващо въздействие 
е ограничаващото достъпността 
поведение, Комисията следва да има 
възможност да посочи директно за 
пазачи на информационния вход тези 
доставчици на основни платформени 

(16) За да се осигури ефективното 
прилагане на настоящия регламент по 
отношение на доставчиците на основни 
платформени услуги, които е най-
вероятно да отговарят на тези обективни 
изисквания, и когато най-
разпространено и оказващо въздействие 
е ограничаващото достъпността 
поведение, следва автоматично да се 
считат за пазачи на информационния 
вход тези доставчици на основни 
платформени услуги, които достигат 
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услуги, които достигат определени 
количествени прагове. Във всички 
случаи такива предприятия следва да 
подлежат на процес на бързо 
посочване, който ще започне при 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

определени количествени прагове. Тъй 
като количествените прагове са 
обективни изисквания, не е 
необходимо допълнително определяне 
от Комисията.

Or. en

Изменение 174
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват сериозни 
ориентири, че доставчикът на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Това също така е вярно, когато 
доставчик на основна платформена 
услуга в поне три държави членки има 
много значителна пазарна 
капитализация или еквивалентна 
справедлива пазарна стойност. Поради 
това следва да се счита, че даден 
доставчик на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар, когато 
предоставя основна платформена услуга 
в поне три държави членки и когато 
оборотът на неговата група, реализиран 
в рамките на ЕИП, е равен на или 
надвишава конкретен висок праг, или 
когато пазарната капитализация на 
групата е равна на или надвишава 
определена висока абсолютна стойност. 
За доставчици на основни платформени 
услуги, които принадлежат към 
предприятия, които не са регистрирани 
на фондовата борса, следва да се посочи 

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват сериозни 
ориентири, че доставчикът на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Това също така е вярно, когато 
доставчик на основна платформена 
услуга в поне три държави членки има 
много значителна пазарна 
капитализация или еквивалентна 
справедлива пазарна стойност. Поради 
това следва да се счита, че даден 
доставчик на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар, когато 
предоставя основна платформена 
услуга, като предлага проактивно 
своята услуга в поне три държави 
членки, и когато оборотът на неговата 
група, реализиран в рамките на ЕИП, е 
равен на или надвишава конкретен 
висок праг, или когато пазарната 
капитализация на групата е равна на или 
надвишава определена висока 
абсолютна стойност. Счита се, че 
доставчикът активно предлага 
своята услуга в държава членка, ако 
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еквивалентната справедлива пазарна 
стойност над определена висока 
абсолютна стойност. Комисията следва 
да използва правомощието си да приема 
делегирани актове, за да разработи 
целева методология за изчисляване на 
тази стойност. Високият оборот на 
група в рамките на ЕИП във връзка с 
прага за ползвателите в Съюза на 
основни платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 
Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

услугата е например преведена на 
местен език на държава членка или 
ако доставчикът активно търси 
възможности за бизнес в тази 
държава членка. Простото наличие 
на услуга в държава членка не се 
счита за проактивно предлагане на 
услуга от доставчика. За доставчици 
на основни платформени услуги, които 
принадлежат към предприятия, които не 
са регистрирани на фондовата борса, 
следва да се посочи еквивалентната 
справедлива пазарна стойност над 
определена висока абсолютна стойност. 
Комисията следва да използва 
правомощието си да приема делегирани 
актове, за да разработи целева 
методология за изчисляване на тази 
стойност. Високият оборот на група в 
рамките на ЕИП във връзка с прага за 
ползвателите в Съюза на основни 
платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
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относително нисък текущ оборот. 
Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на услуги в поне три държави членки е логичен количествен 
критерий, който следва да ограничи по-малките регионални играчи от включването в 
предложението за Закона за цифровите пазари. Въз основа на първите дебати в 
Съвета и в Европейския парламент може да е неясно как да се тълкува такова 
дигитално присъствие в тези държави членки. Ние смятаме, че тази част трябва да 
бъде по-описателна.

Изменение 175
Дита Харанзова

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват сериозни 
ориентири, че доставчикът на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Това също така е вярно, когато 
доставчик на основна платформена 
услуга в поне три държави членки има 
много значителна пазарна 
капитализация или еквивалентна 
справедлива пазарна стойност. Поради 
това следва да се счита, че даден 
доставчик на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар, когато 
предоставя основна платформена услуга 
в поне три държави членки и когато 

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват сериозни 
ориентири, че доставчикът на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Това също така е вярно, когато 
доставчик на основна платформена 
услуга в поне три държави членки има 
много значителна пазарна 
капитализация или еквивалентна 
справедлива пазарна стойност. Поради 
това следва да се счита, че даден 
доставчик на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар, когато 
предоставя основна платформена 
услуга, като предлага проактивно 
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оборотът на неговата група, реализиран 
в рамките на ЕИП, е равен на или 
надвишава конкретен висок праг, или 
когато пазарната капитализация на 
групата е равна на или надвишава 
определена висока абсолютна стойност. 
За доставчици на основни платформени 
услуги, които принадлежат към 
предприятия, които не са регистрирани 
на фондовата борса, следва да се посочи 
еквивалентната справедлива пазарна 
стойност над определена висока 
абсолютна стойност. Комисията следва 
да използва правомощието си да приема 
делегирани актове, за да разработи 
целева методология за изчисляване на 
тази стойност. Високият оборот на 
група в рамките на ЕИП във връзка с 
прага за ползвателите в Съюза на 
основни платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 
Стойността на пазарната капитализация 

своята услуга в поне три държави 
членки, и когато оборотът на неговата 
група, реализиран в рамките на ЕИП, е 
равен на или надвишава конкретен 
висок праг, или когато пазарната 
капитализация на групата е равна на или 
надвишава определена висока 
абсолютна стойност. Счита се, че 
доставчикът активно предлага 
своята услуга в държава членка, ако 
услугата е например преведена на 
местен език на държава членка или 
ако доставчикът активно търси 
възможности за бизнес в тази 
държава членка. Самото наличие на 
услуга в държава членка не се счита за 
проактивно предлагане на услуга от 
доставчика. За доставчици на основни 
платформени услуги, които 
принадлежат към предприятия, които не 
са регистрирани на фондовата борса, 
следва да се посочи еквивалентната 
справедлива пазарна стойност над 
определена висока абсолютна стойност. 
Комисията следва да използва 
правомощието си да приема делегирани 
актове, за да разработи целева 
методология за изчисляване на тази 
стойност. Високият оборот на група в 
рамките на ЕИП във връзка с прага за 
ползвателите в Съюза на основни 
платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 



PE695.143v01-00 54/198 AM\1235546BG.docx

BG

може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 
Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

Or. en

Изменение 176
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват сериозни 
ориентири, че доставчикът на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Това също така е вярно, когато 
доставчик на основна платформена 
услуга в поне три държави членки има 
много значителна пазарна 
капитализация или еквивалентна 
справедлива пазарна стойност. Поради 
това следва да се счита, че даден 
доставчик на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар, когато 
предоставя основна платформена услуга 

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват сериозни 
ориентири, че доставчикът на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Това също така е вярно, когато 
доставчик на основна платформена 
услуга в поне три държави членки има 
много значителна пазарна 
капитализация или еквивалентна 
справедлива пазарна стойност. Поради 
това следва да се счита, че даден 
доставчик на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар, когато 
предоставя основна платформена услуга 
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в поне три държави членки и когато 
оборотът на неговата група, реализиран 
в рамките на ЕИП, е равен на или 
надвишава конкретен висок праг, или 
когато пазарната капитализация на 
групата е равна на или надвишава 
определена висока абсолютна стойност. 
За доставчици на основни платформени 
услуги, които принадлежат към 
предприятия, които не са регистрирани 
на фондовата борса, следва да се посочи 
еквивалентната справедлива пазарна 
стойност над определена висока 
абсолютна стойност. Комисията следва 
да използва правомощието си да приема 
делегирани актове, за да разработи 
целева методология за изчисляване на 
тази стойност. Високият оборот на 
група в рамките на ЕИП във връзка с 
прага за ползвателите в Съюза на 
основни платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 

в поне три държави членки и когато 
оборотът на неговата група, реализиран 
в рамките на ЕИП, е равен на или 
надвишава конкретен висок праг, или 
когато пазарната капитализация на 
групата е равна на или надвишава 
определена висока абсолютна стойност. 
За доставчици на основни платформени 
услуги, които принадлежат към 
предприятия, които не са регистрирани 
на фондовата борса, следва да се посочи 
еквивалентната справедлива пазарна 
стойност над определена висока 
абсолютна стойност. Комисията може 
да използва правомощието си да приема 
делегирани актове, с цел да разработи 
целева методология за изчисляване на 
тази стойност. Високият оборот на 
група в рамките на ЕИП във връзка с 
прага за ползвателите в Съюза на 
основни платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 
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Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

Or. en

Изменение 177
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга в поне три 
държави членки представляват 
сериозни ориентири, че доставчикът на 
основна платформена услуга оказва 
значително въздействие върху 
вътрешния пазар. Това също така е 
вярно, когато доставчик на основна 
платформена услуга в поне три 
държави членки има много значителна 
пазарна капитализация или 
еквивалентна справедлива пазарна 
стойност. Поради това следва да се 
счита, че даден доставчик на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар, 
когато предоставя основна 
платформена услуга в поне три 
държави членки и когато оборотът на 
неговата група, реализиран в рамките на 
ЕИП, е равен на или надвишава 
конкретен висок праг, или когато 
пазарната капитализация на групата е 
равна на или надвишава определена 
висока абсолютна стойност. За 
доставчици на основни платформени 

(17) Много значителният оборот в 
рамките на Съюза и предоставянето на 
основна платформена услуга 
представляват сериозен ориентир, че 
доставчикът на основна платформена 
услуга оказва значително въздействие 
върху вътрешния пазар или върху 
значителен сектор от него. Това също 
така е вярно, когато доставчик на 
основна платформена услуга има много 
значителна пазарна капитализация или 
еквивалентна справедлива пазарна 
стойност. Поради това следва да се 
счита, че даден доставчик на основна 
платформена услуга оказва значително 
въздействие върху вътрешния пазар или 
върху значителен сектор от него, 
където предоставя основна 
платформена услуга и когато оборотът 
на неговата група, реализиран в рамките 
на ЕИП, е равен на или надвишава 
конкретен висок праг, или когато 
пазарната капитализация на групата е 
равна на или надвишава определена 
висока абсолютна стойност. За 
доставчици на основни платформени 
услуги, които принадлежат към 
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услуги, които принадлежат към 
предприятия, които не са регистрирани 
на фондовата борса, следва да се посочи 
еквивалентната справедлива пазарна 
стойност над определена висока 
абсолютна стойност. Комисията следва 
да използва правомощието си да приема 
делегирани актове, за да разработи 
целева методология за изчисляване на 
тази стойност. Високият оборот на 
група в рамките на ЕИП във връзка с 
прага за ползвателите в Съюза на 
основни платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 
Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.

предприятия, които не са регистрирани 
на фондовата борса, следва да се посочи 
еквивалентната справедлива пазарна 
стойност над определена висока 
абсолютна стойност. Комисията следва 
да използва правомощието си да приема 
делегирани актове, за да разработи 
целева методология за изчисляване на 
тази стойност. Високият оборот на 
група в рамките на ЕИП във връзка с 
прага за ползвателите в Съюза на 
основни платформени услуги отразява 
относително голяма възможност да се 
извлича парична печалба от тези 
ползватели. Висока пазарна 
капитализация относима към същия 
праг на броя ползватели в Съюза 
отразява относително значителния 
потенциал да се извлича парична 
печалба от тези ползватели в бъдеще. От 
своя страна, този потенциал за 
извличане на парична печалба отразява 
като цяло позицията на портала на 
съответните предприятия. И двата 
показателя отразяват също така 
финансовия им капацитет, включително 
тяхната възможност да използват 
достъпа си до финансовите пазари, за да 
укрепят своята позиция. Това например 
може да се случи, когато достъпът от 
това по-високо ниво се използва за 
придобиване на други предприятия, за 
които на свой ред е доказано, че имат 
потенциални отрицателни ефекти върху 
иновациите. Пазарната капитализация 
може също да отразява очаквана бъдеща 
позиция и въздействие на съответните 
доставчици върху вътрешния пазар, 
независимо от потенциално 
относително нисък текущ оборот. 
Стойността на пазарната капитализация 
може да се основава на равнище, което 
отразява средната пазарна 
капитализация на най-големите 
предприятия, регистрирани на 
фондовата борса в Съюза за подходящ 
период от време.
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Or. en

Изменение 178
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Устойчива пазарна 
капитализация на доставчика на 
основни платформени услуги на или 
над праговото равнище в 
продължение на три или повече 
години следва да се разглежда като 
засилване на презумпцията, че 
доставчикът на основни 
платформени услуги оказва 
значително въздействие върху 
вътрешния пазар.

заличава се

Or. en

Обосновка

Доставчиците на основни платформени услуги, които отговарят на определени 
количествени прагове, автоматично се считат за пазачи на информационния вход. 
Тъй като количествените прагове са обективни изисквания, не е необходимо 
допълнително определяне от Комисията.

Изменение 179
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Устойчива пазарна 
капитализация на доставчика на 
основни платформени услуги на или над 
праговото равнище в продължение на 
три или повече години следва да се 

(18) Устойчива пазарна 
капитализация на доставчика на 
основни платформени услуги на или над 
праговото равнище в продължение на 
две или повече години следва да се 
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разглежда като засилване на 
презумпцията, че доставчикът на 
основни платформени услуги оказва 
значително въздействие върху 
вътрешния пазар.

разглежда като засилване на 
презумпцията, че доставчикът на 
основни платформени услуги оказва 
значително въздействие върху 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 180
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Много голям брой бизнес 
ползватели, които зависят от основна 
платформена услуга, за да достигнат 
много голям брой активни крайни 
ползватели месечно, позволяват на 
доставчика на тази услуга да повлияе 
върху дейността на значителна част от 
бизнес ползвателите в своя полза и 
посочват по принцип, че доставчикът 
служи като важен портал. Съответните 
относими равнища за този брой следва 
да бъдат определени като 
представляващи значителен процент от 
цялото население на Съюза, когато 
става въпрос за крайните ползватели, и 
от общия брой на използващите 
платформи предприятия за определяне 
на прага за бизнес ползвателите.

(20) Много голям брой бизнес 
ползватели, които зависят от основна 
платформена услуга, за да достигнат 
много голям брой активни крайни 
ползватели месечно, позволяват на 
доставчика на тази услуга да повлияе 
върху дейността на значителна част от 
бизнес ползвателите в своя полза и 
посочват по принцип, че доставчикът 
служи като важен портал. Съответните 
относими равнища за този брой следва 
да бъдат определени като 
представляващи значителен процент от 
цялото население на Съюза, когато 
става въпрос за крайните ползватели, и 
от общия брой на използващите 
платформи предприятия за определяне 
на прага за бизнес ползвателите. 
Активните крайни потребители, 
както и бизнес потребителите, 
трябва да бъдат определени по начин, 
който адекватно да представя 
ролята и обхвата на въпросната 
конкретна услуга на основната 
платформа. За да се осигури правна 
сигурност за пазачите на 
информационен вход, елементи на 
такива определения за основна 
платформена услуга следва да бъдат 
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посочени в приложение към 
настоящия регламент, което следва 
да бъде предмет на евентуално 
изменение от страна на Комисията 
чрез делегиран акт, за да може да се 
поддържа така към днешна дата в 
светлината на техническото или 
друго развитие.

Or. en

Изменение 181
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Трайно установената и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността или предвидимостта за 
постигане на такава позиция в бъдеще 
се проявява по-специално при 
ограничаване на достъпността на 
позицията на доставчика на основната 
платформена услуга. Такъв може да 
бъде случаят, когато този доставчик е 
предоставял основна платформена 
услуга на много голям брой бизнес 
ползватели и крайни ползватели в поне 
три държави членки в продължение на 
поне три години.

(21) Трайно установената и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността или предвидимостта за 
постигане на такава позиция в бъдеще 
се проявява по-специално при 
ограничаване на достъпността на 
позицията на доставчика на основната 
платформена услуга. Такъв може да 
бъде случаят, когато този доставчик е 
предоставял основна платформена 
услуга на много голям брой бизнес 
ползватели и крайни ползватели в 
продължение на поне две години.

Or. en

Изменение 182
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Трайно установената и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността или предвидимостта за 
постигане на такава позиция в бъдеще 
се проявява по-специално при 
ограничаване на достъпността на 
позицията на доставчика на основната 
платформена услуга. Такъв може да 
бъде случаят, когато този доставчик е 
предоставял основна платформена 
услуга на много голям брой бизнес 
ползватели и крайни ползватели в поне 
три държави членки в продължение на 
поне три години.

(21) Трайно установената и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността или предвидимостта за 
постигане на такава позиция в бъдеще 
се проявява по-специално при 
ограничаване на достъпността на 
позицията на доставчика на основната 
платформена услуга. Такъв може да 
бъде случаят, когато този доставчик е 
предоставял основна платформена 
услуга на много голям брой бизнес 
ползватели и крайни ползватели в поне 
три държави членки в продължение на 
поне две години.

Or. en

Изменение 183
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Такива прагове могат да бъдат 
повлияни от пазарното и техническото 
развитие. Поради това Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, за да уточни 
методологията, определяща дали 
количествените прагове са достигнати, и 
при необходимост редовно да я 
коригира спрямо пазарното и 
технологичното развитие. Това е от 
особено значение във връзка с прага, 
отнасящ се до пазарната капитализация, 
който следва да се индексира на 
подходящи интервали.

(22) Такива прагове могат да бъдат 
повлияни от пазарното и техническото 
развитие. Поради това Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, за да уточни 
методологията, определяща дали 
количествените прагове са достигнати, и 
при необходимост редовно да коригира 
тази методология спрямо пазарното и 
технологичното развитие. Това е от 
особено значение във връзка с прага, 
отнасящ се до пазарната капитализация, 
който следва да се индексира на 
подходящи интервали.

Or. en
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Изменение 184
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги, които достигат 
количествените прагове, но са в 
състояние да представят 
достатъчно обосновани доводи, за да 
докажат, че при обстоятелствата, 
при които функционира съответната 
основна платформена услуга, те не 
отговарят на обективните 
изисквания за пазач на 
информационния вход, не трябва да 
бъдат посочвани директно, а само при 
условие че е предвидено допълнително 
проучване. Тежестта за представяне 
на доказателства за това, че 
презумпцията, произтичаща от 
изпълнението на количествените 
прагове, не следва да се прилага за 
конкретен доставчик, следва да се 
носи от въпросния доставчик. В 
своята оценка Комисията следва да 
вземе предвид само елементите, 
които се отнасят пряко до 
изискванията за определяне на пазач 
на информационния вход, а именно 
дали това е важен портал, който се 
управлява от доставчик със 
значително въздействие на 
вътрешния пазар, с трайно 
установена и постоянна позиция, 
която е действителна или 
предвидима. Всяка обосновка по 
икономически причини, която се 
стреми да докаже ефективност, 
произтичаща от специфичен тип 
поведение от страна на доставчика 
на основни платформени услуги, 
следва да се отхвърля, тъй като не е 
относима към посочването за пазач 

заличава се
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на информационния вход. Когато 
доставчикът възпрепятства 
значително проучването, като не се 
съобразява с предприетите от 
Комисията мерки за проучване, 
Комисията следва да може да вземе 
решение, като се позове на 
количествените прагове.

Or. en

Обосновка

Доставчиците на основни платформени услуги, които отговарят на определени 
количествени прагове, автоматично се считат за пазачи на информационния вход. 
Тъй като количествените прагове са обективни изисквания, не е необходимо 
допълнително определяне от Комисията.

Изменение 185
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги, които достигат 
количествените прагове, но са в 
състояние да представят достатъчно 
обосновани доводи, за да докажат, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, те не отговарят на 
обективните изисквания за пазач на 
информационния вход, не трябва да 
бъдат посочвани директно, а само при 
условие че е предвидено допълнително 
проучване. Тежестта за представяне 
на доказателства за това, че 
презумпцията, произтичаща от 
изпълнението на количествените 
прагове, не следва да се прилага за 
конкретен доставчик, следва да се 
носи от въпросния доставчик. В 
своята оценка Комисията следва да 

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги, които достигат 
количествените прагове, но са в 
състояние да представят достатъчно 
обосновани доводи, за да докажат, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, те не отговарят на 
обективните изисквания за пазач на 
информационния вход, трябва да бъдат 
предмет на оценка от Комисията 
дали те се квалифицират или не като 
пазачи на информационен вход в 
светлината на представения 
аргумент. Тази оценка трябва да се 
извърши в определени срокове и да не 
води до ненужно забавяне при 
определянето на доставчика на 
основна услуга на платформата като 
пазач на информационния вход. В 
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вземе предвид само елементите, които 
се отнасят пряко до изискванията за 
определяне на пазач на 
информационния вход, а именно дали 
това е важен портал, който се управлява 
от доставчик със значително 
въздействие на вътрешния пазар, с 
трайно установена и постоянна позиция, 
която е действителна или предвидима. 
Всяка обосновка по икономически 
причини, която се стреми да докаже 
ефективност, произтичаща от 
специфичен тип поведение от страна на 
доставчика на основни платформени 
услуги, следва да се отхвърля, тъй като 
не е относима към посочването за пазач 
на информационния вход. Когато 
доставчикът възпрепятства значително 
проучването, като не се съобразява с 
предприетите от Комисията мерки за 
проучване, Комисията следва да може 
да вземе решение, като се позове на 
количествените прагове.

своята оценка Комисията следва да 
вземе предвид само елементите, които 
се отнасят пряко до изискванията за 
определяне на пазач на 
информационния вход, а именно дали 
това е важен портал, който се управлява 
от доставчик със значително 
въздействие на вътрешния пазар, с 
трайно установена и постоянна позиция, 
която е действителна или предвидима. 
Всяка обосновка по икономически 
причини, която се стреми да докаже 
ефективност, произтичаща от 
специфичен тип поведение от страна на 
доставчика на основни платформени 
услуги, следва да се отхвърля, тъй като 
не е относима към посочването за пазач 
на информационния вход. Когато 
доставчикът възпрепятства значително 
проучването, като не се съобразява с 
предприетите от Комисията мерки за 
проучване, Комисията следва да може 
да вземе решение, като се позове на 
количествените прагове.

Or. en

Изменение 186
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги, които достигат 
количествените прагове, но са в 
състояние да представят достатъчно 
обосновани доводи, за да докажат, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, те не отговарят на 
обективните изисквания за пазач на 
информационния вход, не трябва да 
бъдат посочвани директно, а само при 
условие че е предвидено допълнително 

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги, които достигат 
количествените прагове, но са в 
състояние да представят достатъчно 
обосновани доводи, за да докажат, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, те не отговарят на 
обективните изисквания за пазач на 
информационния вход, не трябва да 
бъдат посочвани директно, а само при 
условие че е предвидено допълнително 
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проучване. Тежестта за представяне на 
доказателства за това, че презумпцията, 
произтичаща от изпълнението на 
количествените прагове, не следва да се 
прилага за конкретен доставчик, следва 
да се носи от въпросния доставчик. В 
своята оценка Комисията следва да 
вземе предвид само елементите, които 
се отнасят пряко до изискванията за 
определяне на пазач на 
информационния вход, а именно дали 
това е важен портал, който се управлява 
от доставчик със значително 
въздействие на вътрешния пазар, с 
трайно установена и постоянна позиция, 
която е действителна или предвидима. 
Всяка обосновка по икономически 
причини, която се стреми да докаже 
ефективност, произтичаща от 
специфичен тип поведение от страна на 
доставчика на основни платформени 
услуги, следва да се отхвърля, тъй като 
не е относима към посочването за пазач 
на информационния вход. Когато 
доставчикът възпрепятства значително 
проучването, като не се съобразява с 
предприетите от Комисията мерки за 
проучване, Комисията следва да може 
да вземе решение, като се позове на 
количествените прагове.

проучване. Тежестта за представяне на 
доказателства за това, че презумпцията, 
произтичаща от изпълнението на 
количествените прагове, не следва да се 
прилага за конкретен доставчик, следва 
да се носи от въпросния доставчик. В 
своята оценка Комисията следва да 
вземе предвид само елементите, които 
се отнасят пряко до изискванията за 
определяне на пазач на 
информационния вход, а именно дали 
това е важен портал, който се управлява 
от доставчик със значително 
въздействие на вътрешния пазар, с 
трайно установена и постоянна позиция, 
която е действителна или предвидима. 
Всяка обосновка по икономически 
причини, която се стреми да докаже 
ефективност, произтичаща от 
специфичен тип поведение от страна на 
доставчика на основни платформени 
услуги, следва да се отхвърля, тъй като 
не е относима към посочването за пазач 
на информационния вход. Когато 
доставчикът възпрепятства значително 
проучването, като не се съобразява с 
предприетите от Комисията мерки за 
проучване, Комисията следва да 
определи пазача на информационен 
вход.

Or. en

Изменение 187
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Адриана Малдонадо Лопес, Петра Камереверт, 
Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, Кристел 
Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Също така е добре да се 
предвиди и оценката на ролята на пазача 
на информационния вход за 
доставчиците на основни платформени 

(24) Добре е да се предвиди и 
оценката на ролята на пазача на 
информационния вход за доставчиците 
на основни платформени услуги, които 
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услуги, които не отговарят на всички 
количествени прагове, с оглед на 
общите обективни изисквания да 
оказват значително въздействие върху 
вътрешния пазар, да действат като 
важен портал, чрез който бизнес 
ползвателите достигат до крайните 
ползватели, както и да се ползват от 
трайно установена и постоянна позиция 
при осъществяване на своята дейност, 
или да се предвижда да се ползват от 
такава позиция в близко бъдеще.

не отговарят на всички количествени 
прагове, с оглед на общите обективни 
изисквания да оказват значително 
въздействие върху вътрешния пазар, да 
действат като важен портал, чрез който 
бизнес ползвателите достигат до 
крайните ползватели, както и да се 
ползват от трайно установена и 
постоянна позиция при осъществяване 
на своята дейност, или да се предвижда 
да се ползват от такава позиция в близко 
бъдеще, както и в светлината на 
техния пазарен дял на съответния 
пазар.

Or. en

Изменение 188
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Такава оценка може да бъде 
направена само в контекста на 
проучване на пазара, като 
същевременно се вземат предвид 
количествените прагове. В своята 
оценка Комисията следва да цели 
запазването и насърчаването на 
равнището на иновации, качеството на 
цифровите продукти и услуги, степента, 
в която цените са справедливи и 
конкурентни, и степента, в която 
качеството или изборът за бизнес 
ползвателите и за крайните ползватели 
са на високо равнище или в която те се 
запазват. Могат да бъдат взети предвид 
и елементи, които са специфични за 
доставчиците на съответните основни 
платформени услуги, като например 
изключителните икономии от мащаба, 
много силните мрежови ефекти, 

(25) Такава оценка може да бъде 
направена само в контекста на 
проучване на пазара, като 
същевременно се вземат предвид 
количествените прагове. В своята 
оценка Комисията следва да цели 
запазването и насърчаването на 
равнището на иновации, качеството на 
цифровите продукти и услуги, степента, 
в която цените са справедливи и 
конкурентни, и степента, в която 
качеството или изборът за бизнес 
ползвателите и за крайните ползватели 
са на високо равнище или в която те се 
запазват. Могат да бъдат взети предвид 
и елементи, които са специфични за 
доставчиците на съответните основни 
платформени услуги, като например 
изключителните икономии от мащаба, 
много силните мрежови ефекти, 
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способността за свързване на много 
бизнес ползватели с много крайни 
ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
ефектите на „заключване“, липсата на 
многосвързаност или вертикална 
интеграция. Освен това много високата 
пазарна капитализация, много високото 
съотношение на стойността на 
собствения капитал спрямо печалбата 
или много високият оборот, получен от 
крайните ползватели на единна основна 
платформена услуга, могат да сочат 
поврат на пазара или оползотворяване 
на потенциала на такива доставчици. 
Заедно с пазарната капитализация, 
високите темпове на растеж или 
забавящите се темпове на растеж, които 
се разглеждат едновременно с растежа 
на рентабилността, са примери за 
динамични параметри, които са от 
особено значение за идентифицирането 
на такива доставчици на основни 
платформени услуги, за които се очаква 
да имат трайно установена позиция. 
Когато доставчикът възпрепятства 
значително проучването, като не се 
съобразява с предприетите от 
Комисията мерки за проучване, 
Комисията следва да може да вземе 
решение, като извлече от наличните 
факти неблагоприятни за доставчика 
изводи.

способността за свързване на много 
бизнес ползватели с много крайни 
ползватели посредством 
многостранността на тези услуги, 
ефектите на „заключване“, липсата на 
многосвързаност или вертикална 
интеграция. Следва да се вземат 
предвид потенциалните 
отрицателни и положителни 
въздействия на тези елементи за 
бизнес потребителите, особено за 
малките и средните предприятия и 
потребителите. Освен това много 
високата пазарна капитализация, много 
високото съотношение на стойността на 
собствения капитал спрямо печалбата 
или много високият оборот, получен от 
крайните ползватели на единна основна 
платформена услуга, могат да сочат 
поврат на пазара или оползотворяване 
на потенциала на такива доставчици. 
Заедно с пазарната капитализация, 
високите темпове на растеж или 
забавящите се темпове на растеж, които 
се разглеждат едновременно с растежа 
на рентабилността, са примери за 
динамични параметри, които са от 
особено значение за идентифицирането 
на такива доставчици на основни 
платформени услуги, за които се очаква 
да имат трайно установена позиция. 
Когато доставчикът възпрепятства 
значително проучването, като не се 
съобразява с предприетите от 
Комисията мерки за проучване, 
Комисията следва да може да вземе 
решение, като извлече от наличните 
факти неблагоприятни за доставчика 
изводи.

Or. en

Изменение 189
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) По отношение на онези 
доставчици на основни платформени 
услуги, за които се предвижда в 
близко бъдеще да постигнат трайно 
установена и постоянна позиция, 
следва да се прилага определен 
поднабор от правила. Същите 
специфични характеристики на 
основните платформени услуги ги 
правят склонни към поврат: след 
като даден доставчик на услуги е 
получил определено предимство пред 
съперници или потенциални 
конкуренти от гледна точка на 
мащаба или правото на 
посредничество, той може да заеме 
непоклатима позиция и ситуацията 
може да се развие по начин, който 
предполага тази позиция да стане 
трайно установена и постоянна в 
близко бъдеще. Предприятията 
могат да се опитат да предизвикат 
този поврат и да се проявят като 
пазачи на информационния вход, като 
използват някои от нелоялните 
условия и практики, регламентирани 
в настоящия регламент. В такава 
ситуация изглежда целесъобразно да 
има намеса, преди да е налице 
необратим поврат на пазара.

заличава се

Or. en

Изменение 190
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) По отношение на онези 
доставчици на основни платформени 
услуги, за които се предвижда в близко 
бъдеще да постигнат трайно 
установена и постоянна позиция, 
следва да се прилага определен 
поднабор от правила. Същите 
специфични характеристики на 
основните платформени услуги ги 
правят склонни към поврат: след като 
даден доставчик на услуги е получил 
определено предимство пред съперници 
или потенциални конкуренти от гледна 
точка на мащаба или правото на 
посредничество, той може да заеме 
непоклатима позиция и ситуацията 
може да се развие по начин, който 
предполага тази позиция да стане 
трайно установена и постоянна в близко 
бъдеще. Предприятията могат да се 
опитат да предизвикат този поврат и да 
се проявят като пазачи на 
информационния вход, като използват 
някои от нелоялните условия и 
практики, регламентирани в настоящия 
регламент. В такава ситуация изглежда 
целесъобразно да има намеса, преди да е 
налице необратим поврат на пазара.

(26) По отношение на онези 
доставчици на основни платформени 
услуги, за които се предвижда в близко 
бъдеще, например защото Комисията 
е била уведомена за планирана 
концентрация в съответствие с 
член 12, параграф 1 и оцени нейното 
въздействие върху конкурентността 
на цифровите пазари. Същите 
специфични характеристики на 
основните платформени услуги ги 
правят склонни към поврат: след като 
даден доставчик на услуги е получил 
определено предимство пред съперници 
или потенциални конкуренти от гледна 
точка на мащаба или правото на 
посредничество, той може да заеме 
непоклатима позиция и ситуацията 
може да се развие по начин, който 
предполага тази позиция да стане 
трайно установена и постоянна в близко 
бъдеще. Предприятията могат да се 
опитат да предизвикат този поврат и да 
се проявят като пазачи на 
информационния вход, като използват 
някои от нелоялните условия и 
практики, регламентирани в настоящия 
регламент. В такава ситуация изглежда 
целесъобразно да има намеса, преди да е 
налице необратим поврат на пазара.

Or. en

Изменение 191
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Такава ранна намеса следва заличава се
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обаче да бъде ограничена само до 
налагане на задълженията, които са 
необходими и подходящи, за да се 
гарантира, че въпросните услуги 
остават достъпни и позволяват да се 
избегне квалифицираният риск от 
нелоялни условия и практики. 
Задълженията, които пречат на 
съответния доставчик на основни 
платформени услуги да достигне 
трайно установена и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността си, като например тези, 
които предотвратяват нелоялното 
използване, и тези, които улесняват 
смяната и многосвързаността, са по-
пряко насочени към тази цел. За да се 
осигури пропорционалност, 
Комисията следва също така да 
прилага от този поднабор от 
задължения само тези, които са 
необходими и пропорционални за 
постигане на целите на настоящия 
регламент, и следва редовно да 
преразглежда дали такива 
задължения следва да бъдат запазени, 
премахнати или приспособени.

Or. en

Изменение 192
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Това следва да позволи на 
Комисията да се намесва 
своевременно и ефективно, като 
същевременно се зачита напълно 
пропорционалността на 
предвидените мерки. Тя също така 
трябва да увери действителните или 

заличава се
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потенциалните участници на пазара 
в справедливостта и достъпността 
на съответните услуги.

Or. en

Изменение 193
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо 
Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Посочените пазачи на 
информационния вход следва да спазват 
определените в настоящия регламент 
задължения по отношение на всяка от 
основните платформени услуги, 
изброени в съответното решение за 
посочване. Задължителните правила 
следва да се прилагат, като се взема 
предвид конгломератната позиция на 
пазачите на информационния вход, 
където е приложимо. Освен това 
мерките за прилагане, които Комисията 
може да наложи на пазача на 
информационния вход с решение в 
резултат на регулаторен диалог, следва 
да бъдат разработени по ефективен 
начин, като се вземат предвид 
характеристиките на основните 
платформени услуги, както и 
възможните рискове от заобикаляне, и 
да бъдат в съответствие с принципа на 
пропорционалност и основните права на 
съответните предприятия, както и тези 
на трети страни.

(29) Пазачите на информационния 
вход следва да спазват определените в 
настоящия регламент задължения по 
отношение на всяка от основните 
платформени услуги. Задължителните 
правила следва да се прилагат, като се 
взема предвид конгломератната позиция 
на пазачите на информационния вход, 
където е приложимо. Освен това 
мерките за прилагане, които Комисията 
може да наложи на пазача на 
информационния вход с решение в 
резултат на регулаторен диалог, следва 
да бъдат разработени по ефективен 
начин, като се вземат предвид 
характеристиките на основните 
платформени услуги, както и 
възможните рискове от заобикаляне, и 
да бъдат в съответствие с принципа на 
пропорционалност и основните права на 
съответните предприятия, както и тези 
на трети страни. Регулаторният диалог 
по никакъв начин не следва да 
представлява основание да се 
предполага, че пазителят на 
информационния вход може да се 
позове на защита за ефективност.

Or. en
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Изменение 194
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Бързопроменящият се и сложен 
технологичен характер на основните 
платформени услуги изисква редовен 
преглед на статута на пазачите на 
информационния вход, включително 
тези, за които се предвижда в близко 
бъдеще да постигнат трайно установена 
и постоянна позиция при осъществяване 
на тяхната дейност. За да се осигури 
необходимата сигурност на участниците 
на пазара, включително на пазачите на 
информационния вход, по отношение на 
приложимите законови задължения, е 
необходимо да се определи срок за 
такъв редовен преглед. Важно е също 
така такива прегледи да се извършват 
редовно и най-малко на всеки две 
години.

(30) Бързопроменящият се и сложен 
технологичен характер на основните 
платформени услуги изисква редовен 
преглед на статута на пазачите на 
информационния вход, включително 
тези, за които се предвижда в близко 
бъдеще да постигнат трайно установена 
и постоянна позиция при осъществяване 
на тяхната дейност. За да се осигури 
необходимата сигурност на участниците 
на пазара, включително на пазачите на 
информационния вход, по отношение на 
приложимите законови задължения, е 
необходимо да се определи срок за 
такъв редовен преглед. Важно е също 
така такива прегледи да се извършват 
редовно и най-малко на всеки четири 
години за определените пазачи на 
информационни входове, за да се 
оцени дали продължават да 
отговарят на изискванията и поне 
всяка година да се прецени дали 
новите доставчици на основни 
платформени услуги отговарят на 
тези изисквания.

Or. en

Изменение 195
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
на други доставчици на основни 
платформени услуги или всякакви 
други услуги, предоставяни в рамките 
на цифровия сектор. Подобна 
информация не само следва да послужи 
за посочения по-горе процес на преглед 
относно статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент.

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени 
придобивания. Подобна информация не 
само следва да послужи за посочения 
по-горе процес на преглед относно 
статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент. За да се гарантира 
справедливостта и конкурентността 
на основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационен вход, всяка 
концентрация от предприятия, 
които се считат за пазачи на 
информационен вход повече от 2 
години, по подразбиране е забранена, 
освен ако конкретната концентрация 
е изключително съвместима с 
вътрешния пазар, тъй като не 
възпрепятства лоялната 
конкуренция. Тежестта на доказване 
на съвместимостта с вътрешния 
пазар се носи от пазача на 
информационния вход.

Or. en

Обосновка

Моля, посочете дали предпочитате 2 или 3 години.
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Изменение 196
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
на други доставчици на основни 
платформени услуги или всякакви други 
услуги, предоставяни в рамките на 
цифровия сектор. Подобна информация 
не само следва да послужи за посочения 
по-горе процес на преглед относно 
статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде 
взет предвид в контекста на 
проучванията на пазара, предвидени в 
настоящия регламент.

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
на други доставчици на основни 
платформени услуги или всякакви други 
услуги, предоставяни в рамките на 
цифровия сектор. Подобна информация 
не само следва да послужи за посочения 
по-горе процес на преглед относно 
статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, включително за 
да бъде взет предвид в контекста на 
проучванията на пазара, предвидени в 
настоящия регламент, както и да 
задейства поведенчески или 
структурни средства за защита на 
пазачите на информационен вход, за 
да възстанови 
конкурентоспособността и 
справедливостта на цифровите 
пазари.

Or. en

Изменение 197
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
на други доставчици на основни 
платформени услуги или всякакви 
други услуги, предоставяни в рамките 
на цифровия сектор. Подобна 
информация не само следва да послужи 
за посочения по-горе процес на преглед 
относно статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент.

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени бизнес 
придобивания. Подобна информация не 
само следва да послужи за посочения 
по-горе процес на преглед относно 
статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент и съгласно закона за 
контрол на сливанията.

Or. en

Изменение 198
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
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информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
на други доставчици на основни 
платформени услуги или всякакви 
други услуги, предоставяни в рамките 
на цифровия сектор. Подобна 
информация не само следва да послужи 
за посочения по-горе процес на преглед 
относно статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент.

информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
преди тяхното въвеждане. Подобна 
информация не само следва да послужи 
за посочения по-горе процес на преглед 
относно статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност на 
пазарите, където пазачите на 
информационния вход оперират, по-
специално в цифровия сектор, поради 
което може да бъде полезен фактор, 
който да бъде взет предвид в контекста 
на проучванията на пазара, предвидени 
в настоящия регламент и съгласно 
Регламента на ЕС за контрол на 
сливанията

Or. en

Изменение 199
Джорди Каняс, Андрус Ансип

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
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бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната форма 
и независимо от това дали са от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер, доколкото дадена 
практика съответства на вида практика, 
която е предмет на едно от 
задълженията по настоящия регламент.

бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната форма 
и независимо от това дали са от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер, включително 
посредством дизайна на продукта или 
посредством представянето на 
избора на крайните ползватели по 
начин, който не е неутрален, или 
като подриват или накърняват по 
друг начин свободата, вземането на 
решение или избора на ползвателя 
посредством структурата, 
функцията или начина на работа на 
потребителския интерфейс или на 
част от него, доколкото дадена 
практика съответства на вида практика, 
която е предмет на едно от 
задълженията по настоящия регламент.

Or. en

Изменение 200
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 



PE695.143v01-00 78/198 AM\1235546BG.docx

BG

начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната форма 
и независимо от това дали са от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер, доколкото дадена 
практика съответства на вида практика, 
която е предмет на едно от 
задълженията по настоящия регламент.

начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната форма 
и независимо от това дали са от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер, включително 
посредством дизайна на продукта или 
посредством представянето на 
избора на крайните ползватели по 
начин, който не е неутрален, или 
като подриват или накърняват по 
друг начин свободата, вземането на 
решение или избора на ползвателя 
посредством структурата, 
функцията или начина на работа на 
потребителския интерфейс, 
структура, функция или начин на 
опериране, способно да повлияе избора 
или автономията на потребителя, 
или чрез договори с трети страни, 
които са бизнес партньори на 
пазачите на информационен вход, 
доколкото дадена практика съответства 
на вида практика, която е предмет на 
едно от задълженията по настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 201
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
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Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната форма 
и независимо от това дали са от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер, доколкото дадена 
практика съответства на вида практика, 
която е предмет на едно от 
задълженията по настоящия регламент.

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната форма, 
включително чрез използване на 
тъмни модели или манипулативна 
архитектура за избор и независимо от 
това дали са от договорен, търговски, 
технически или друг характер, 
доколкото дадена практика съответства 
на вида практика, която е предмет на 
едно от задълженията по настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 202
Дирдре Клун
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да 
се прилагат от пазач на 
информационния вход по отношение 
на всякакви практики, независимо от 
тяхната форма и независимо от това 
дали са от договорен, търговски, 
технически или друг характер, 
доколкото дадена практика 
съответства на вида практика, която е 
предмет на едно от задълженията по 
настоящия регламент.

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 
отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел Комисията следва да 
идентифицира кои задължения следва 
да се прилагат от всяка индивидуална 
основна платформена услуга, 
идентифицирана като важен портал, 
доколкото нейните практики 
съответстват на вида практика, която 
е предмет на което и да е от тези 
задължения.

Or. en

Обосновка

За да се осигури правна сигурност по отношение на задължението, свързано с всяка 
основна платформена услуга
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Изменение 203
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
в случай че натрупаният опит, например 
при прилагането на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, показва, че 
те имат особено отрицателно пряко 
въздействие върху бизнес ползвателите 
и крайните ползватели. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
в случай че натрупаният опит, например 
при прилагането на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, показва, че 
те имат особено отрицателно пряко 
въздействие върху бизнес ползвателите 
и крайните ползватели. Задълженията, 
предвидени в регламента, следва 
конкретно да вземат под внимание 
естеството на предоставяните 
основни платформени услуги на 
платформата и наличието на 
различни бизнес модели. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
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избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

Or. en

Изменение 204
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Изабела Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен 
Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
в случай че натрупаният опит, например 
при прилагането на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, показва, че 
те имат особено отрицателно пряко 
въздействие върху бизнес ползвателите 
и крайните ползватели. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
в случай че натрупаният опит, например 
при прилагането на правилата на ЕС и 
националните правила в областта на 
конкуренцията, показва, че те имат 
особено отрицателно пряко въздействие 
върху бизнес ползвателите и крайните 
ползватели и предприятия, които 
извършват дейност на цифровия 
пазар, включително иновативните 
участници и европейските цифрови 
предприятия и МСП. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
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гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

Or. fr

Изменение 205
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
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в случай че натрупаният опит, 
например при прилагането на 
правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията, показва, че те имат 
особено отрицателно пряко 
въздействие върху бизнес 
ползвателите и крайните 
ползватели. Освен това е необходимо 
да се предвиди възможността за 
регулаторен диалог с пазачите на 
информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

в случай че могат да имат 
отрицателно въздействие върху 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели. Обща клауза за 
справедливост позволява 
необходимата гъвкавост и гарантира 
устойчивост в бъдеще. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

Or. en

Изменение 206
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Мрежовият ефект е един от 
факторите, които ускориха растежа 
на много големи онлайн платформи, 
увеличавайки стойността на 
техните услуги за своите 
потребители и потребителска база. 
В комбинация с повишеното равнище 
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на интеграция, което технологията 
има в живота на повечето хора, този 
ефект има смразяващ ефект върху 
избора, който потребителите имат. 
Изискванията за преносимост на 
данните са първата стъпка към 
възстановяването на свободата на 
избор, но в някои конкретни случаи са 
необходими повече мерки. Виждайки 
как еволюираха комуникационните 
пазари с течение на времето и 
промените в комуникационните 
навици, може да се заключи, че някои 
услуги, предлагани от онлайн 
платформи, заменят услуги като 
гласови и SMS комуникации, услуги, 
които идват с изисквания за 
взаимосвързаност и оперативна 
съвместимост. Поради своята 
социална значимост, достъпът до 
интернет наскоро беше включен в 
задълженията за универсалната 
услуга и като частен случай на услуги, 
редица независими междуличностни 
комуникационни услуги подлежат на 
потенциални средства за защита от 
националните регулаторни агенции 
съгласно член 61, параграф 2, буква в) 
от Директива 2018/1792, Европейския 
кодекс за електронните съобщения 
(ЕКЕС). Тъй като този регламент се 
прилага в конкретния случай на 
пазачи на информационен вход, което 
означава субекти, за които вече е 
оценено, че имат значително 
въздействие върху вътрешния пазар и 
свързаността от край до край е 
застрашена, следва да бъде 
задължително да се надгражда върху 
разпоредбите на ЕКЕС и да се въведе 
изискване за оперативна 
съвместимост за услуги на пазачи на 
информационен вход, които са 
социални медии или редица 
независими междуличностни 
комуникационни услуги.

Or. en
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Изменение 207
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Определените в настоящия 
регламент задължения са необходими за 
преодоляване на идентифицираните 
опасения, свързани с обществения ред, 
тъй като няма алтернативни и по-малко 
ограничителни мерки, които ефективно 
биха постигнали същия резултат, 
предвид необходимостта от опазване на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и заблуждаващи 
търговски практики.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 208
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
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достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да дадат 
възможност на крайните си потребители 
свободно да изберат да се включат в 
такива бизнес практики, чрез 
предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 
всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените услуги 
на контрольора на качество, както и 
уебсайтове на трети страни, които 
следва да бъдат проактивно представени 
на крайния ползвател по изричен, ясен и 
пряк начин.

достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да дадат 
възможност на крайните си потребители 
свободно да изберат да се включат в 
такива бизнес практики, чрез 
предлагане на по-малко 
персонализирана, но равностойна 
алтернатива. По-малко 
персонализираната алтернатива не 
трябва да бъде различна или с 
влошено качество в сравнение с 
услугата, предлагана на крайните 
потребители, които дават съгласие 
за комбинирането на техните лични 
данни. Възможността следва да 
обхваща всички възможни източници на 
лични данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
изричен, ясен и пряк начин. Съгласието 
следва да бъде дадено по ясен, 
информиран и специфичен начин от 
крайния потребител, който трябва 
да бъде информиран, че отказът 
може да доведе до по-малко 
персонализирана оферта, но 
качеството и функционалността на 
основната услуга на платформата ще 
останат непроменени.

Or. en

Изменение 209
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
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пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да 
дадат възможност на крайните си 
потребители свободно да изберат да 
се включат в такива бизнес практики, 
чрез предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 
всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
изричен, ясен и пряк начин.

пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара.

Or. en

Изменение 210
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
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платформени услуги, те следва да 
дадат възможност на крайните си 
потребители свободно да изберат да 
се включат в такива бизнес практики, 
чрез предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 
всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
изричен, ясен и пряк начин.

платформени услуги, те следва да се 
въздържат от подобно поведение.

Or. en

Изменение 211
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, Кристел 
Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да 
дадат възможност на крайните си 
потребители свободно да изберат да 
се включат в такива бизнес практики, 
чрез предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги и за да се попречи 
на бизнес модели, които се основават 
на събирането на лични данни на 
ползвателите, с оглед на факта, че 
видът им често прави отказа от 
даване на съгласие доста труден, ако 
не и невъзможен, комбинирането на 
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всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
изричен, ясен и пряк начин.

лични данни следва да бъде забранено.

Or. en

Изменение 212
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да дадат 
възможност на крайните си потребители 
свободно да изберат да се включат в 
такива бизнес практики, чрез 
предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 
всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените услуги 
на контрольора на качество, както и 
уебсайтове на трети страни, които 
следва да бъдат проактивно представени 
на крайния ползвател по изричен, ясен и 
пряк начин.

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да дадат 
възможност на крайните си потребители 
свободно да изберат да се включат в 
такива бизнес практики, чрез 
предлагане на неперсонализирана 
алтернатива. Опциите следва да 
бъдат представени по еднакво 
привлекателен начин за крайния 
потребител. Възможността следва да 
обхваща всички възможни източници на 
лични данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
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изричен, ясен и пряк начин.

Or. en

Изменение 213
Александра Гезе

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да 
дадат възможност на крайните си 
потребители свободно да изберат да 
се включат в такива бизнес практики, 
чрез предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 
всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
изричен, ясен и пряк начин.

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да се 
въздържат от съчетаването на 
лични данни, получени от тези 
основни платформени услуги, с лични 
данни от други услуги, предлагани от 
пазача на информационния вход, или с 
лични данни от услуги на трети 
страни, както и от включването на 
крайни ползватели в други услуги на 
пазача на информационния вход с цел 
съчетаване на лични данни.

Or. en

Изменение 214
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 36a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Винаги е необходимо 
индивидуално съгласие, изразено в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, за да се комбинират 
личните данни между услугите. 
Член 5, буква а) от настоящия 
регламент не следва да се разбира, че 
предлага платформите, които не са 
посочени като пазачи на 
информационния вход, могат да 
действат без съгласието на лицето. 
Трябва да се припомни, че съгласието 
не е единственото необходимо 
изискване за обработка на данни и 
ограничаването на данните следва да 
ръководи събирането и използването 
на данни във всички онлайн дейности.

Or. en

Изменение 215
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или чрез 
директни бизнес канали. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
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информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги или директни канали за 
разпространение, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни посреднически онлайн 
канали за крайните ползватели. За да се 
гарантира, че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги или други директни канали за 
разпространение, и за да се 
разграничат условията, при които 
предлагат продуктите или услугите си 
на своите крайни ползватели, не следва 
да се приема, че пазачите на 
информационния вход ограничават 
избора на бизнес ползвателите за 
разграничаване на търговските условия, 
включително цената. Такова 
ограничение следва да се прилага по 
отношение на всяка мярка с равностоен 
ефект, като например комисионните с 
увеличен размер или отписването на 
офертите, или по-неблагоприятно 
показване на бизнес ползвателите в 
класирането.

Or. en

Изменение 216
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи, чрез 
налагане на договорни условия, 
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техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или свои 
собствени уебсайтове, или други 
канали за разпространение, или 
канали за директни онлайн продажби, 
които притежават. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни канали за 
разпространение, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни посреднически онлайн 
канали за крайните ползватели. За да се 
гарантира, че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

Or. en

Изменение 217
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
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Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги, свой 
собствен интерфейс или директен 
канал. Подобни ограничения оказват 
значителен възпиращ ефект върху 
бизнес ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
канали за разпространение, 
включително алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер, 
отписването или по-
неблагоприятното класиране на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en
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Изменение 218
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или чрез 
собствените преки канали за онлайн 
продажби на бизнес потребителите. 
Подобни ограничения оказват 
значителен възпиращ ефект върху 
бизнес ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената или наличието. Такова 
ограничение следва да се прилага по 
отношение на всяка мярка с равностоен 
ефект, като например комисионните с 
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увеличен размер, премахването от 
класирането или отписването на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en

Изменение 219
Влад-Мариус Ботош, Андрус Ансип

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или свои 
собствени уебсайтове или други 
канали за разпространение. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни канали за 
разпространение, посреднически 
онлайн услуги, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на онлайн 
услуги за разпространение на пазачите 
на информационния вход могат 
свободно да избират алтернативни 
онлайн посреднически услуги, и за да се 
разграничат условията, при които 
предлагат продуктите или услугите си 
на своите крайни ползватели, не следва 
да се приема, че пазачите на 
информационния вход ограничават 
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цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

избора на бизнес ползвателите за 
разграничаване на търговските условия, 
включително цената. Такова 
ограничение следва да се прилага по 
отношение на всяка мярка с равностоен 
ефект, като например комисионните с 
увеличен размер, отписването или по-
неблагоприятното класиране на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en

Изменение 220
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или 
собствени канали за разпространение 
или други уебсайтове. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни канали за 
разпространение, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни посреднически онлайн 
канали за крайните ползватели. За да се 
гарантира, че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
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продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер, 
отписването или по-
неблагоприятното класиране на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en

Изменение 221
Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или свои 
собствени уебсайтове или други 
канали за разпространение. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
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посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

Or. en

Изменение 222
Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги или свои 
собствени уебсайтове или други 
канали за разпространение. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
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между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

алтернативни канали за 
разпространение, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на онлайн 
услуги за посредничество на пазачите 
на информационния вход могат 
свободно да избират алтернативни 
онлайн услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер, 
отписването или по-
неблагоприятното класиране на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en

Изменение 223
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
канали за разпространение. Подобни 
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ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на 
информационния вход ограничават 
избора на бизнес ползвателите за 
разграничаване на търговските условия, 
включително цената. Такова 
ограничение следва да се прилага по 
отношение на всяка мярка с равностоен 
ефект, като например комисионните с 
увеличен размер или отписването на 
офертите на бизнес ползвателите.

ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни онлайн канали за 
разпространение, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни онлайн канали за 
разпространение крайните ползватели. 
За да се гарантира, че бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн 
услуги на пазачите на информационния 
вход могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, следва да се забрани 
пазачите на информационния вход да 
ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такава забрана следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер, 
отписването или по-
неблагоприятното класиране на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en

Изменение 224
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
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да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на 
информационния вход ограничават 
избора на бизнес ползвателите за 
разграничаване на търговските условия, 
включително цената. Такова 
ограничение следва да се прилага по 
отношение на всяка мярка с равностоен 
ефект, като например комисионните с 
увеличен размер или отписването на 
офертите на бизнес ползвателите.

да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
канали за разпространение. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни онлайн канали за 
разпространение, ограничаващи 
достъпността между платформи, което 
от своя страна ограничава избора на 
алтернативни онлайн канали за 
разпространение крайните ползватели. 
За да се гарантира, че бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн 
услуги на пазачите на информационния 
вход могат свободно да избират 
алтернативни онлайн услуги, и за да се 
разграничат условията, при които 
предлагат продуктите или услугите си 
на своите крайни ползватели, следва да 
се забрани пазачите на 
информационния вход да ограничават 
избора на бизнес ползвателите за 
разграничаване на търговските условия, 
включително цената. Такава забрана 
следва да се прилага по отношение на 
всяка мярка с равностоен ефект, като 
например комисионните с увеличен 
размер, отписването или по-
неблагоприятното класиране на 
офертите на бизнес ползвателите.

Or. en

Обосновка

На пазачите на информационен вход следва да не се позволява да забраняват на бизнес 
ползвателите да предлагат на крайните ползватели едни и същи продукти или услуги 
чрез посреднически онлайн услуги на трети страни на цени или при условия, различни 
от предлаганите чрез посредническите онлайн услуги на пазача на информационния 
вход. Подобни практики не бива да се допускат и пазачите на информационен вход 
следва да позволяват на бизнес потребителите да предлагат различни цени или 
условия, когато самият бизнес потребител директно продава продукта или услугата 
онлайн.
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Изменение 225
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Пазачите на информационен 
вход често поставят органични 
резултати от търсенето под реклами 
за търсене или други функции, 
популяризиращи техните собствени 
услуги или продукти, или увеличават 
известността на собствените си 
услуги и продукти или плащат или 
спонсорират резултати по друг 
начин, напр. като им предлагат 
повече пространство, повече снимки 
или други функции, които не са 
достъпни за органични резултати от 
търсенето. В резултат на това 
разпространение и известност на 
платени или спонсорирани резултати 
и собствените услуги и продукти на 
пазача на информационен вход, 
крайните потребители са лишени от 
най-подходящите органични 
резултати, които искат да намерят. 
Следователно пазачът на 
информационен вход следва да 
гарантира, че резултатите от 
органичното търсене получават 
същото значение и разпространение 
като платените или спонсорирани 
резултати и като собствените 
продукти и услуги на пазача на 
информационен вход. 

Or. en

Изменение 226
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход. И обратно, 
крайните ползватели също трябва да 
бъдат свободни да избират оферти на 
такива бизнес ползватели и да сключват 
договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
или ограничавана способността на 
крайните ползватели свободно да 
придобиват съдържание, абонаменти, 
функции или други елементи извън 
основните платформени услуги на 
пазачите на информационния вход. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такива услуги чрез софтуерно 
приложение, функциониращо на 
основната им платформена услуга. 
Например абонатите на онлайн 
съдържание, закупено извън софтуерно 
приложение, изтеглено или закупено от 
магазин за софтуерни приложения, не 

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход или чрез други 
канали. Придобит краен потребител 
е краен потребител, който вече е 
влязъл в договорни отношения с 
бизнес потребителя. Такива 
договорни отношения могат да бъдат 
както на платена, така и на 
безплатна основа (напр. безплатни 
пробни периоди, нива на безплатни 
услуги) и могат да бъдат сключени 
или на основната платформена услуга 
на пазача на информационен вход, или 
чрез друг канал. И обратно, крайните 
ползватели също трябва да бъдат 
свободни да избират оферти на такива 
бизнес ползватели и да сключват 
договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
или ограничавана способността на 
крайните ползватели свободно да 
придобиват съдържание, абонаменти, 
функции или други елементи извън 
основните платформени услуги на 



PE695.143v01-00 106/198 AM\1235546BG.docx

BG

трябва да имат ограничен достъп до 
такова онлайн съдържание в софтуерно 
приложение на основна платформена 
услуга на пазача на информационния 
вход само защото е закупено извън 
такова софтуерно приложение или 
магазин за софтуерни приложения.

пазачите на информационния вход. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такива услуги чрез софтуерно 
приложение, функциониращо на 
основната им платформена услуга. 
Например абонатите на онлайн 
съдържание, закупено извън софтуерно 
приложение, изтеглено или закупено от 
магазин за софтуерни приложения, не 
трябва да имат ограничен достъп до 
такова онлайн съдържание в софтуерно 
приложение на основна платформена 
услуга на пазача на информационния 
вход само защото е закупено извън 
такова софтуерно приложение или 
магазин за софтуерни приложения.

Or. en

Изменение 227
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход. И обратно, 
крайните ползватели също трябва да 
бъдат свободни да избират оферти на 
такива бизнес ползватели и да сключват 

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход. И обратно, 
крайните ползватели също трябва да 
бъдат свободни да избират оферти на 
такива бизнес ползватели и да сключват 
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договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
или ограничавана способността на 
крайните ползватели свободно да 
придобиват съдържание, абонаменти, 
функции или други елементи извън 
основните платформени услуги на 
пазачите на информационния вход. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такива услуги чрез софтуерно 
приложение, функциониращо на 
основната им платформена услуга. 
Например абонатите на онлайн 
съдържание, закупено извън софтуерно 
приложение, изтеглено или закупено 
от магазин за софтуерни приложения, 
не трябва да имат ограничен достъп 
до такова онлайн съдържание в 
софтуерно приложение на основна 
платформена услуга на пазача на 
информационния вход само защото е 
закупено извън такова софтуерно 
приложение или магазин за 
софтуерни приложения.

договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
по никакъв начин или ограничавана 
способността на крайните ползватели 
свободно да придобиват цифрово 
съдържание и услуги, абонаменти, 
функции или други услуги или елементи 
извън основните платформени услуги на 
пазачите на информационния вход, по-
специално чрез използването на 
технически ограничения. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такова законно придобито цифрово 
съдържание и услуги чрез хардуерни 
или софтуерни функции, които се 
използват от пазача на 
информационния вход при 
предоставянето на подобно цифрово 
съдържание или услуга, просто 
защото е било закупено извън 
основната им платформена услуга.

Or. en

Изменение 228
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
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Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход. И обратно, 
крайните ползватели също трябва да 
бъдат свободни да избират оферти на 
такива бизнес ползватели и да сключват 
договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
или ограничавана способността на 
крайните ползватели свободно да 
придобиват съдържание, абонаменти, 
функции или други елементи извън 
основните платформени услуги на 
пазачите на информационния вход. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такива услуги чрез софтуерно 
приложение, функциониращо на 
основната им платформена услуга. 
Например абонатите на онлайн 
съдържание, закупено извън софтуерно 

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход. И обратно, 
крайните ползватели също трябва да 
бъдат свободни да избират оферти на 
такива бизнес ползватели и да сключват 
договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти, всякакви 
комуникации и сключването на 
договори между бизнес ползватели и 
крайни ползватели. Освен това не 
следва да бъде възпрепятствана или 
ограничавана способността на крайните 
ползватели свободно да придобиват 
съдържание, абонаменти, функции или 
други елементи извън основните 
платформени услуги на пазачите на 
информационния вход. По-специално 
следва да се избягва пазачите на 
информационния вход да ограничават 
достъпа на крайните ползватели до 
услуги и използването на такива услуги 
чрез софтуерно приложение, 
функциониращо на основната им 
платформена услуга. Например 
абонатите на онлайн съдържание, 
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приложение, изтеглено или закупено от 
магазин за софтуерни приложения, не 
трябва да имат ограничен достъп до 
такова онлайн съдържание в софтуерно 
приложение на основна платформена 
услуга на пазача на информационния 
вход само защото е закупено извън 
такова софтуерно приложение или 
магазин за софтуерни приложения.

закупено извън софтуерно приложение, 
изтеглено или закупено от магазин за 
софтуерни приложения, не трябва да 
имат ограничен достъп до такова 
онлайн съдържание в софтуерно 
приложение на основна платформена 
услуга на пазача на информационния 
вход само защото е закупено извън 
такова софтуерно приложение или 
магазин за софтуерни приложения.

Or. en

Изменение 229
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични институции опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена или да се попречи на всяка 
практика, която по някакъв начин би 
възпрепятствала такава възможност за 
изразяване на опасения или търсене на 
налични средства за защита, например 
чрез клаузи за поверителност в 
споразумения или други писмени 
условия. Това не трябва да засяга 
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ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

правото на бизнес ползвателите и 
пазачите на информационния вход да 
определят в своите споразумения 
условията за използване, изготвени на 
ясен и разбираем език, включително 
използването на законни механизми за 
разглеждане на жалби, в това число 
всяко използване на алтернативни 
механизми за разрешаване на спорове и 
включително ясна информация за 
компетентността на конкретни 
съдилища съгласно съответното 
законодателство на Съюза и 
националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

Or. en

Изменение 230
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите, крайните ползватели и 
предприятията в неблагоприятно 
положение, да изразяват пред 
съответните административни, съдебни 
или други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
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забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и приложимото национално 
законодателство; Това следва също така 
да не засяга ролята на пазачите на 
информационния вход в борбата срещу 
незаконното съдържание онлайн.

основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и приложимото национално 
законодателство; Това следва също така 
да не засяга ролята на пазачите на 
информационния вход в борбата срещу 
незаконното съдържание онлайн.

Or. fr

Изменение 231
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
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могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността 
на конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на 
Съюза и националното 
законодателство. Това следва също 
така да не засяга ролята на пазачите на 
информационния вход в борбата срещу 
незаконното съдържание онлайн.

могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове. Това следва също така да не 
засяга ролята на пазачите на 
информационния вход в борбата срещу 
незаконното съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 232
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
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достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели 
да изразяват пред съответните 
административни или други публични 
органи опасения относно нелоялното 
поведение от страна на пазачи на 
информационния вход. Например 
бизнес ползватели или крайни 
ползватели могат да поискат да подадат 
жалба срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена или да се възпрепятства 
всяка практика, която по някакъв начин 
би възпрепятствала такава възможност 
за изразяване на опасения или търсене 
на налични средства за защита, 
например чрез клаузи за поверителност 
в споразумения или други писмени 
условия. Това не трябва да засяга 
правото на бизнес ползвателите или 
крайните ползватели и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

Or. en

Изменение 233
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели, 
крайни ползватели или организации 
на гражданското общество може да 
поискат да подадат жалба срещу 
различни видове нелоялни практики, 
като например дискриминационни 
условия за достъп, необосновано 
закриване на профили на бизнес 
ползватели или неясни основания за 
изваждането на продукти от списъка. 
Поради това следва да бъде забранена 
всяка практика, която по някакъв начин 
би възпрепятствала такава възможност 
за изразяване на опасения или търсене 
на налични средства за защита, 
например чрез клаузи за поверителност 
в споразумения или други писмени 
условия. Това не трябва да засяга 
правото на бизнес ползвателите и 
пазачите на информационния вход да 
определят в своите споразумения 
условията за използване, включително 
използването на законни механизми за 
разглеждане на жалби, в това число 
всяко използване на алтернативни 
механизми за разрешаване на спорове, 
или на компетентността на конкретни 
съдилища съгласно съответното 
законодателство на Съюза и 
националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.
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Or. en

Изменение 234
Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични институции опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена или да се попречи на всяка 
практика, която по някакъв начин би 
възпрепятствала такава възможност за 
изразяване на опасения или търсене на 
налични средства за защита, например 
чрез клаузи за поверителност в 
споразумения или други писмени 
условия. Това не трябва да засяга 
правото на бизнес ползвателите и 
пазачите на информационния вход да 
определят в своите споразумения 
условията за използване, включително 
използването на законни механизми за 
разглеждане на жалби, в това число 
всяко използване на алтернативни 
механизми за разрешаване на спорове, 
или на компетентността на конкретни 
съдилища съгласно съответното 
законодателство на Съюза и 
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следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

Or. en

Изменение 235
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Националните органи по 
конкуренция следва да събират жалби 
от трети страни относно нелоялно 
поведение от пазачите на 
информационен вход, които попадат 
в обхвата на настоящия регламент, и 
да докладват на Комисията за 
съответните случаи. Въз основа на 
ясно дефинирани условия и 
приоритети на разследването, 
Комисията следва да разгледа 
жалбите и да действа по съответния 
начин, като например да започне 
официално проучване на пазара.

Or. en

Изменение 236
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Услугите за идентификация са от 
съществено значение за бизнес 

(40) Услугите за идентификация и 
плащане са от съществено значение за 
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ползвателите, за да могат да извършват 
своята дейност, като те могат да им 
дадат възможност не само да 
оптимизират услугите, доколкото това е 
позволено съгласно Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета33, 
но и да внушават доверие при онлайн 
сделки в съответствие с правото на 
Съюза или националното право. Поради 
това пазачите на информационния вход 
не следва да използват позицията си на 
доставчик на основни платформени 
услуги, за да изискват от зависимите от 
тях бизнес ползватели да включват 
каквито и да било услуги за 
идентификация, предоставяни от самия 
пазач на информационния вход, като 
част от предоставянето на услуги или 
продукти от тези бизнес ползватели на 
техните крайни ползватели, когато 
такива бизнес ползватели се ползват от 
други услуги за идентификация.

бизнес ползвателите, за да могат да 
извършват своята дейност, като те могат 
да им дадат възможност не само да 
оптимизират услугите, доколкото това е 
позволено съгласно Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, но 
и да внушават доверие при онлайн 
сделки в съответствие с правото на 
Съюза или националното право. Бизнес 
потребителите също трябва да имат 
свободата да избират своя доставчик 
на платежни услуги. Поради това 
пазачите на информационния вход не 
следва да използват позицията си на 
доставчик на основни платформени 
услуги, за да изискват от зависимите от 
тях бизнес ползватели да включват 
каквито и да било услуги за 
идентификация или платежни услуги, 
предоставяни от самия пазач на 
информационния вход, като част от 
предоставянето на услуги или продукти 
от тези бизнес ползватели на техните 
крайни ползватели, когато такива 
бизнес ползватели се ползват от други 
услуги за идентификация или 
плащания.

_________________
33 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

Обосновка

Article 5(e) which prohibits the tying of identification services should be supplemented to 
include some ancillary services, notably payment services. It is noted that Article 5(f) only 
prohibits tying of different core platform services, but not the tying of core platform and 
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ancillary services such as payment services which can also impede contestability. Where 
business users have no choice but to use a gatekeeper’s payment service, they have no choice 
but to pay whatever fee the gatekeeper charges and any resulting inflated costs are very likely 
to be borne by consumers. Therefore, payment services must be included in Article 5(e).

Изменение 237
Лешек Милер, Мария Грапини, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Услугите за идентификация са 
от съществено значение за бизнес 
ползвателите, за да могат да 
извършват своята дейност, като те 
могат да им дадат възможност не 
само да оптимизират услугите, 
доколкото това е позволено съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета33, но и да внушават 
доверие при онлайн сделки в 
съответствие с правото на Съюза или 
националното право. Поради това 
пазачите на информационния вход не 
следва да използват позицията си на 
доставчик на основни платформени 
услуги, за да изискват от зависимите от 
тях бизнес ползватели да включват 
каквито и да било услуги за 
идентификация, предоставяни от самия 
пазач на информационния вход, като 
част от предоставянето на услуги или 
продукти от тези бизнес ползватели на 
техните крайни ползватели, когато 
такива бизнес ползватели се ползват 
от други услуги за идентификация.

(40) Пазачите на информационен 
вход предлага редица спомагателни 
услуги. За да се гарантира 
оспоримост, от решаващо значение е 
бизнес потребителите да могат 
свободно да избират такива 
спомагателни услуги, без да се 
страхуват от каквито и да било 
вредни ефекти за предоставянето на 
основната услуга на платформата. 
Поради това пазачите на 
информационния вход не следва да 
използват позицията си на доставчик на 
основни платформени услуги, за да 
изискват от зависимите от тях бизнес 
ползватели да използват, предлагат 
или включват каквито и да било 
спомагателни услуги, предоставяни 
от пазача на информационния вход 
или конкретна трета страна, когато 
други спомагателни услуги са на 
разположения на такива бизнес 
ползватели. По-специално пазачите 
на информационен вход следва да не 
правят услугата си зависима от 
бизнес ползватели, включително 
каквато и да е услуга за 
идентификация, предоставяна от самия 
пазач на информационния вход като 
част от предоставянето на услуги или 
продукти от тези бизнес ползватели на 
техните крайни ползватели, когато 
съществуват алтернативи.
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_________________
33 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 238
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Услугите за идентификация са 
от съществено значение за бизнес 
ползвателите, за да могат да 
извършват своята дейност, като те 
могат да им дадат възможност не 
само да оптимизират услугите, 
доколкото това е позволено съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета33, но и да внушават 
доверие при онлайн сделки в 
съответствие с правото на Съюза или 
националното право. Поради това 
пазачите на информационния вход не 
следва да използват позицията си на 
доставчик на основни платформени 
услуги, за да изискват от зависимите от 
тях бизнес ползватели да включват 
каквито и да било услуги за 
идентификация, предоставяни от самия 
пазач на информационния вход, като 
част от предоставянето на услуги или 
продукти от тези бизнес ползватели на 

(40) Пазачите на информационен 
вход предлага редица спомагателни 
услуги. За да се гарантира 
оспоримост, от решаващо значение е 
бизнес потребителите да могат 
свободно да избират такива 
спомагателни услуги, без да се 
страхуват от каквито и да било 
вредни ефекти за предоставянето на 
основната услуга на платформата. 
Поради това пазачите на 
информационния вход не следва да 
използват позицията си на доставчик на 
основни платформени услуги, за да 
изискват от зависимите от тях бизнес 
ползватели да използват, предлагат 
или включват каквито и да било 
спомагателни услуги, предоставяни 
от самия пазач на информационния 
вход или конкретна трета страна, 
когато други спомагателни услуги са 
на разположения на такива бизнес 
ползватели. По-специално пазачите 
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техните крайни ползватели, когато 
такива бизнес ползватели се ползват 
от други услуги за идентификация.

на информационен вход следва да не 
правят услугата си зависима от 
бизнес ползватели, включително 
каквато и да е услуга за 
идентификация, предоставяна от самия 
пазач на информационния вход като 
част от предоставянето на услуги или 
продукти от тези бизнес ползватели на 
техните крайни ползватели, когато 
съществуват алтернативи.

_________________
33 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 239
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Услугите за идентификация са от 
съществено значение за бизнес 
ползвателите, за да могат да извършват 
своята дейност, като те могат да им 
дадат възможност не само да 
оптимизират услугите, доколкото това е 
позволено съгласно Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета33, 
но и да внушават доверие при онлайн 
сделки в съответствие с правото на 
Съюза или националното право. Поради 
това пазачите на информационния вход 

(40) Услугите за идентификация и 
спомагателните услуги са от 
съществено значение за 
икономическото развитие на бизнес 
ползвателите, за да могат да извършват 
своята дейност, като те могат да им 
дадат възможност не само да 
оптимизират услугите, доколкото това е 
позволено съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета[1], но и да 
внушават доверие при онлайн сделки в 
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не следва да използват позицията си на 
доставчик на основни платформени 
услуги, за да изискват от зависимите от 
тях бизнес ползватели да включват 
каквито и да било услуги за 
идентификация, предоставяни от самия 
пазач на информационния вход, като 
част от предоставянето на услуги или 
продукти от тези бизнес ползватели на 
техните крайни ползватели, когато 
такива бизнес ползватели се ползват от 
други услуги за идентификация.

съответствие с правото на Съюза или 
националното право. Поради това 
пазачите на информационния вход не 
следва да използват позицията си на 
доставчик на основни платформени 
услуги, за да изискват от зависимите от 
тях бизнес ползватели да включват 
каквито и да било спомагателни и 
услуги за идентификация, предоставяни 
от самия пазач на информационния 
вход, като част от предоставянето на 
услуги или продукти от тези бизнес 
ползватели на техните крайни 
ползватели, когато такива бизнес 
ползватели се ползват от други услуги 
за идентификация.

_________________
33 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 240
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
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приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например 
по-добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами 
по себе си пречка за смяната.

приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна.

Or. en

Изменение 241
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги или чрез дизайн 
на продукти. Следователно пазачите на 
информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
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изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 
себе си пречка за смяната.

следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да 
възпрепятства или да правят смяната 
невъзможна или неефективна. Самото 
предлагане на даден продукт или услуга 
на крайните ползватели, включително 
чрез предварително инсталиране, както 
и подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 
себе си пречка за смяната.

Or. en

Изменение 242
Лешек Милер, Марк Анжел, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната по-трудна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 
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себе си пречка за смяната. себе си пречка за смяната.

Or. en

Изменение 243
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 
себе си пречка за смяната.

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната по-трудна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 
себе си пречка за смяната.

Or. en

Изменение 244
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Следователно 
пазачите на информационния вход 
следва да гарантират свободен избор, 
без да е от значение дали те са 
производители на някакъв хардуер, чрез 
който се осъществява достъпът до 
такива софтуерни приложения или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Самото предлагане на 
даден продукт или услуга на крайните 
ползватели, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например по-
добри цени или повишаване на 
качеството, не представляват сами по 
себе си пречка за смяната.

(41) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават 
свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
смяната между или абонамента за 
различни софтуерни приложения и 
услуги. Следователно пазачите на 
информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на крайните ползватели, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването на 
предлагането на крайните ползватели, 
като например по-добри цени или 
повишаване на качеството, не 
представляват сами по себе си пречка за 
смяната.

Or. en

Изменение 245
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги 
въз основа на контекстуална 
информация на бизнес ползвателите, 
включително рекламодателите и 
издателите, са непрозрачни и неясни. 
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платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е 
станал по-непрозрачен след 
въвеждането на новото 
законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния 
живот, а се очаква да стане още по-
непрозрачен с обявеното премахване 
на бисквитките на трети страни. 
Това често води до липса на 
информация и знания за 
рекламодателите и издателите 
относно условията на рекламните 
услуги, които закупуват, и се 
възпрепятства способността им да 
сменят алтернативни доставчици на 
онлайн рекламни услуги. Освен това е 
вероятно разходите за онлайн реклама 
да бъдат по-високи, отколкото биха 
били в по-справедлива, по-прозрачна и 
по-достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 
Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят, при поискване и 
доколкото това е възможно, 
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността.

Тази неяснота е свързана отчасти с 
практиките на някои платформи, но се 
дължи и на самата сложност на 
съвременната програмна реклама. Освен 
това е вероятно разходите за онлайн 
реклама да бъдат по-високи, отколкото 
биха били в по-справедлива, по-
прозрачна и по-достъпна платформена 
среда. По-високите разходи е вероятно 
да бъдат отразени в цените, които 
крайните ползватели плащат за много 
ежедневни продукти и услуги, като 
разчитат на използването на онлайн 
реклама. Поради това със задълженията 
за прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят, при поискване и 
доколкото това е възможно, 
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги въз основа на 
контекстуална информация, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността.

Or. en

Изменение 246
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
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Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 
платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е станал 
по-непрозрачен след въвеждането на 
новото законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния живот, а 
се очаква да стане още по-непрозрачен с 
обявеното премахване на 
бисквитките на трети страни. Това 
често води до липса на информация и 
знания за рекламодателите и издателите 
относно условията на рекламните 
услуги, които закупуват, и се 
възпрепятства способността им да 
сменят алтернативни доставчици на 
онлайн рекламни услуги. Освен това е 
вероятно разходите за онлайн реклама 
да бъдат по-високи, отколкото биха 
били в по-справедлива, по-прозрачна и 
по-достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 
Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят, при поискване 
и доколкото това е възможно, 
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността.

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 
платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е станал 
по-непрозрачен след въвеждането на 
новото законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния живот, а 
се очаква да стане още по-непрозрачен с 
едностранното вземане на решения 
от индустриални участници, които 
не са представителни за цялата 
рекламна верига на стойността. Това 
често води до липса на информация и 
знания за рекламодателите и издателите 
относно условията на рекламните 
услуги, които закупуват, и се 
възпрепятства способността им да 
сменят алтернативни доставчици на 
онлайн рекламни услуги. Освен това е 
вероятно разходите за онлайн реклама 
да бъдат по-високи, отколкото биха 
били в по-справедлива, по-прозрачна и 
по-достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 
Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят безплатна, 
ефективна, висококачествена, 
постоянна и подавана в реално време 
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
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рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността, както и наличността и 
видимостта на рекламата.

Or. en

Изменение 247
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 
платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е станал 
по-непрозрачен след въвеждането на 
новото законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния живот, а 
се очаква да стане още по-непрозрачен с 
обявеното премахване на бисквитките 
на трети страни. Това често води до 
липса на информация и знания за 
рекламодателите и издателите относно 
условията на рекламните услуги, които 
закупуват, и се възпрепятства 
способността им да сменят 
алтернативни доставчици на онлайн 
рекламни услуги. Освен това е вероятно 
разходите за онлайн реклама да бъдат 
по-високи, отколкото биха били в по-
справедлива, по-прозрачна и по-
достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 
платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е станал 
по-непрозрачен след въвеждането на 
новото законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния живот, а 
се очаква да стане още по-непрозрачен с 
обявеното премахване на бисквитките 
на трети страни. Това често води до 
липса на информация и знания за 
рекламодателите и издателите относно 
условията на рекламните услуги, които 
закупуват, и се възпрепятства 
способността им да сменят 
алтернативни доставчици на онлайн 
рекламни услуги. Освен това е вероятно 
разходите за онлайн реклама да бъдат 
по-високи, отколкото биха били в по-
справедлива, по-прозрачна и по-
достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 
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Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят, при поискване и 
доколкото това е възможно, 
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността.

Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят, при поискване и 
доколкото това е възможно, лесно 
достъпна и подавана в реално време 
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността.

Or. en

Изменение 248
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) При определени обстоятелства 
даден пазач на информационния вход 
може да има двойна роля като доставчик 
на основни платформени услуги, по 
силата на което предоставя основна 
платформена услуга на своите бизнес 
ползватели, като същевременно се 
конкурира със същите тези бизнес 
ползватели при предоставянето на 
същите или подобни услуги или 
продукти на същите крайни ползватели. 
При тези обстоятелства пазачът на 
информационния вход може да се 
възползва от двойната си роля, за да 
използва данни, получени при сделки от 
негови бизнес ползватели на основната 
платформа, за целите на собствените си 
услуги, с които се предлагат подобни 
услуги като тези на бизнес ползвателите 
му. Такъв може да бъде например 
случаят, при който пазач на 
информационния вход предоставя на 

(43) При определени обстоятелства 
даден пазач на информационния вход 
може да има двойна роля като доставчик 
на основни платформени услуги, по 
силата на което предоставя основна 
платформена услуга на своите бизнес 
ползватели, като същевременно се 
конкурира със същите тези бизнес 
ползватели при предоставянето на 
същите или подобни услуги или 
продукти на същите крайни ползватели, 
включително като част от 
спомагателна услуга. При тези 
обстоятелства пазачът на 
информационния вход може да се 
възползва от двойната си роля, за да 
използва данни, получени при сделки от 
негови бизнес ползватели на основната 
платформа или сделки по отношение 
на спомагателната му услуга, за 
целите на собствените си услуги, които 
предлагат подобни услуги или стоки 
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бизнес ползватели онлайн пазар или 
магазин за приложения, а в същото 
време предлага услуги като онлайн 
търговец на дребно или доставчик на 
софтуерно приложение за тези бизнес 
ползватели. За да се попречи на 
пазачите на информационния вход да се 
възползват по несправедлив начин от 
своята двойна роля, следва да се 
гарантира, че те се въздържат от 
използването на обединени или 
необединени данни, които могат да 
включват анонимизирани и лични 
данни, които не са публично достъпни, 
за да предлагат подобни услуги на 
своите бизнес ползватели. Това 
задължение следва да се прилага по 
отношение на пазачите на 
информационния вход като цяло, 
включително, но не само, по отношение 
на стопански единици, които се 
конкурират с бизнес ползвателите на 
основна платформена услуга.

като тези на бизнес ползвателите му или 
доставчиците му. Такъв може да бъде 
например случаят, при който пазач на 
информационния вход предоставя на 
бизнес ползватели онлайн пазар или 
магазин за приложения, а в същото 
време предлага услуги като онлайн 
търговец на дребно или доставчик на 
софтуерно приложение за тези бизнес 
ползватели или за доставчиците си. За 
да се попречи на пазачите на 
информационния вход да се възползват 
по несправедлив начин от своята двойна 
роля, следва да се гарантира, че те се 
въздържат от използването на 
обединени или необединени данни, 
които могат да включват 
анонимизирани и лични данни, които не 
са публично достъпни, за да предлагат 
подобни услуги на своите бизнес 
ползватели. Това задължение следва да 
се прилага по отношение на пазачите на 
информационния вход като цяло, 
включително, но не само, по отношение 
на стопански единици, които се 
конкурират с бизнес ползвателите на 
основна платформена услуга или с 
доставчика на спомагателна услуга.

Or. en

Изменение 249
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) При определени обстоятелства 
даден пазач на информационния вход 
може да има двойна роля като доставчик 
на основни платформени услуги, по 
силата на което предоставя основна 
платформена услуга на своите бизнес 
ползватели, като същевременно се 
конкурира със същите тези бизнес 

(43) Даден пазач на информационния 
вход не следва да може да има двойна 
роля като доставчик на основни 
платформени услуги, по силата на което 
предоставя основна платформена услуга 
на своите бизнес ползватели, като 
същевременно се конкурира със същите 
тези бизнес ползватели при 
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ползватели при предоставянето на 
същите или подобни услуги или 
продукти на същите крайни ползватели. 
При тези обстоятелства пазачът на 
информационния вход може да се 
възползва от двойната си роля, за да 
използва данни, получени при сделки от 
негови бизнес ползватели на основната 
платформа, за целите на собствените си 
услуги, с които се предлагат подобни 
услуги като тези на бизнес ползвателите 
му. Такъв може да бъде например 
случаят, при който пазач на 
информационния вход предоставя на 
бизнес ползватели онлайн пазар или 
магазин за приложения, а в същото 
време предлага услуги като онлайн 
търговец на дребно или доставчик на 
софтуерно приложение за тези бизнес 
ползватели. За да се попречи на 
пазачите на информационния вход да се 
възползват по несправедлив начин от 
своята двойна роля, следва да се 
гарантира, че те се въздържат от 
използването на обединени или 
необединени данни, които могат да 
включват анонимизирани и лични 
данни, които не са публично достъпни, 
за да предлагат подобни услуги на 
своите бизнес ползватели. Това 
задължение следва да се прилага по 
отношение на пазачите на 
информационния вход като цяло, 
включително, но не само, по отношение 
на стопански единици, които се 
конкурират с бизнес ползвателите на 
основна платформена услуга.

предоставянето на същите или подобни 
услуги или продукти на същите крайни 
ползватели. Пазачът на 
информационен вход следва да не се 
възползва от двойната си роля, за да 
използва данни, получени при сделки от 
негови бизнес ползватели на основната 
платформа, за целите на собствените си 
услуги, с които се предлагат подобни 
услуги като тези на бизнес ползвателите 
му. Такъв може да бъде например 
случаят, при който пазач на 
информационния вход предоставя на 
бизнес ползватели онлайн пазар или 
магазин за приложения, а в същото 
време предлага услуги като онлайн 
търговец на дребно или доставчик на 
софтуерно приложение за тези бизнес 
ползватели. За да се попречи на 
пазачите на информационния вход да се 
възползват по несправедлив начин от 
своята двойна роля, следва да се 
гарантира, че те се въздържат от 
използването на обединени или 
необединени данни, които могат да 
включват анонимизирани и лични 
данни, които не са публично достъпни, 
за да предлагат подобни услуги на 
своите бизнес ползватели. Това 
задължение следва да се прилага по 
отношение на пазачите на 
информационния вход като цяло, 
включително, но не само, по отношение 
на стопански единици, които се 
конкурират с бизнес ползвателите на 
основна платформена услуга.

Or. en

Изменение 250
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) При определени обстоятелства 
даден пазач на информационния вход 
може да има двойна роля като доставчик 
на основни платформени услуги, по 
силата на което предоставя основна 
платформена услуга на своите бизнес 
ползватели, като същевременно се 
конкурира със същите тези бизнес 
ползватели при предоставянето на 
същите или подобни услуги или 
продукти на същите крайни ползватели. 
При тези обстоятелства пазачът на 
информационния вход може да се 
възползва от двойната си роля, за да 
използва данни, получени при сделки от 
негови бизнес ползватели на основната 
платформа, за целите на собствените си 
услуги, с които се предлагат подобни 
услуги като тези на бизнес ползвателите 
му. Такъв може да бъде например 
случаят, при който пазач на 
информационния вход предоставя на 
бизнес ползватели онлайн пазар или 
магазин за приложения, а в същото 
време предлага услуги като онлайн 
търговец на дребно или доставчик на 
софтуерно приложение за тези бизнес 
ползватели. За да се попречи на 
пазачите на информационния вход да се 
възползват по несправедлив начин от 
своята двойна роля, следва да се 
гарантира, че те се въздържат от 
използването на обединени или 
необединени данни, които могат да 
включват анонимизирани и лични 
данни, които не са публично 
достъпни, за да предлагат подобни 
услуги на своите бизнес ползватели. 
Това задължение следва да се прилага 
по отношение на пазачите на 
информационния вход като цяло, 
включително, но не само, по отношение 
на стопански единици, които се 
конкурират с бизнес ползвателите на 
основна платформена услуга.

(43) При определени обстоятелства 
даден пазач на информационния вход 
може да има двойна роля като доставчик 
на основни платформени услуги, по 
силата на което предоставя основна 
платформена услуга на своите бизнес 
ползватели, като същевременно се 
конкурира със същите тези бизнес 
ползватели при предоставянето на 
същите или подобни услуги или 
продукти на същите крайни ползватели. 
При тези обстоятелства пазачът на 
информационния вход може да се 
възползва от двойната си роля, за да 
използва данни, получени при сделки от 
негови бизнес ползватели на основната 
платформа, за целите на собствените си 
услуги, с които се предлагат подобни 
услуги като тези на бизнес ползвателите 
му. Такъв може да бъде например 
случаят, при който пазач на 
информационния вход предоставя на 
бизнес ползватели онлайн пазар или 
магазин за приложения, а в същото 
време предлага услуги като онлайн 
търговец на дребно или доставчик на 
софтуерно приложение за тези бизнес 
ползватели. За да се попречи на 
пазачите на информационния вход да се 
възползват по несправедлив начин от 
своята двойна роля, следва да се 
гарантира, че те се въздържат от 
използването на обединени или 
необединени данни, които могат да 
включват анонимизирани и лични 
данни, за да предлагат подобни услуги 
на своите бизнес ползватели. Това 
задължение следва да се прилага по 
отношение на пазачите на 
информационния вход като цяло, 
включително, но не само, по отношение 
на стопански единици, които се 
конкурират с бизнес ползвателите на 
основна платформена услуга.

Or. en
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Изменение 251
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) За целите на предоставяне на 
стоки и услуги на крайните ползватели, 
бизнес ползвателите могат да закупят 
рекламни услуги и от доставчик на 
основни платформени услуги. В този 
случай може да се окаже, че данните не 
се генерират в основната платформена 
услуга, а се предоставят на основната 
платформена услуга от бизнес 
ползвателя или се генерират въз основа 
на неговите операции чрез съответната 
основна платформена услуга. При 
определени случаи тази основна 
платформена услуга, предоставяща 
реклама, може да има двойна роля, като 
посредник и като доставчик на 
рекламни услуги. Поради това 
задължението за забрана на пазач на 
информационния вход с двойна роля да 
използва данни за бизнес ползватели 
следва да се прилага и по отношение на 
данните, които основната платформена 
услуга е получила от предприятията с 
цел предоставяне на рекламни услуги, 
свързани с тази основна платформена 
услуга.

(44) За целите на предоставяне на 
стоки и услуги на крайните ползватели, 
бизнес ползвателите могат да закупят 
рекламни услуги и от доставчик на 
основни платформени услуги. В този 
случай може да се окаже, че данните не 
се генерират в основната платформена 
услуга, а се предоставят на основната 
платформена услуга от бизнес 
ползвателя или се генерират въз основа 
на неговите операции чрез съответната 
основна платформена услуга. При 
определени случаи тази основна 
платформена услуга, предоставяща 
реклама, може да има двойна роля, като 
посредник и като доставчик на 
рекламни услуги. Поради това 
задължението за забрана на пазач на 
информационния вход с двойна роля да 
използва данни за бизнес ползватели 
следва да се прилага и по отношение на 
данните, които основната платформена 
услуга е получила от предприятията с 
цел предоставяне на рекламни услуги, 
свързани с тази основна платформена 
услуга. Освен това пазачът на 
информационен вход следва да се 
въздържа да разкрива всякаква 
чувствителна в търговско отношение 
информация, получена във връзка с 
една от неговите рекламни услуги, на 
която и да било трета страна, 
принадлежаща към същото 
предприятие, както и да използва 
тази чувствителна в търговско 
отношение информация за каквито и 
да било цели, различни от 
предоставянето на конкретната 
рекламна услуга, освен ако това е 
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необходимо за осъществяването на 
търговска сделка.

Or. en

Изменение 252
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения 
на собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения.

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
инсталира софтуерни приложения на 
собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения, тъй като това 
възпрепятства избора на ползвателя. 
Единственото изключение ще бъдат 
предварителните инсталации, които 
са от съществено значение за 
функционирането на операционната 
система или на устройството и 
които не могат да бъдат технически 
предлагани самостоятелно от трети 
страни.
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Or. en

Изменение 253
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Влад-Мариус Ботош, 
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения на 
собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения.

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения на 
собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения. Пазачът на 
информационен вход може да 
ограничи такова деинсталиране, 
когато такива приложения са от 
съществено значение за 
функционирането на операционната 
система или устройството.

Or. en

Изменение 254
Дирдре Клун
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Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения на 
собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения.

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират или премахнат всички 
предварително инсталирани софтуерни 
приложения на собствената си основна 
платформена услуга и по този начин да 
поставят в по-благоприятно положение 
собствените си софтуерни приложения. 
Това задължение следва да не се 
прилага за приложения, които са 
необходими за функционалност.

Or. en

Изменение 255
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
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услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения на 
собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения.

услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели и на 
бизнес ползвателите, включително 
производителите и снабдителите на 
устройства, да деинсталират всички 
предварително инсталирани софтуерни 
приложения на тяхната основна 
платформена услуга и по този начин да 
поставят в по-благоприятно положение 
собствените си софтуерни приложения.

Or. en

Изменение 256
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
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информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения 
на собствената си основна 
платформена услуга и по този начин 
да поставят в по-благоприятно 
положение собствените си софтуерни 
приложения.

информационния вход следва да не 
инсталират предварително софтуерни 
приложения на собствените си основи 
платформени услуги.

Or. en

Изменение 257
Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения 
на собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените 
си софтуерни приложения.

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения, магазини за 
софтуерни приложения или 
спомагателни услуги се инсталират 
предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
ограничават избора на крайните 
ползватели, като инсталират 
предварително която и да е собствена 
услуга на собствената си основна 
платформена услуга и по този начин да 
поставят в по-благоприятно положение 
тази услуга.

Or. en
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Изменение 258
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46a) Осигуряването на позиции по 
подразбиране в основните точки за 
достъп за търсене на операционна 
система, като предварително 
инсталиран браузър, приспособление 
за лентата на началния екран или 
гласов асистент, може да укрепи 
господстващото положение на 
утвърдена основна платформа и да 
предотврати състезателност на 
цифровите пазари. Дори когато 
потребителите могат да променят 
ръчно настройката по подразбиране, 
те рядко го правят поради 
поведенчески пристрастия. За да се 
гарантира оспоримост, крайните 
ползватели следва да могат да 
избират предпочитаната от тях 
услуга на основната платформа по 
подразбиране чрез меню за 
предпочитания, когато настройват 
устройството си. Крайните 
потребители следва да имат достъп 
до такова меню за предпочитания, 
след като устройството е настроено. 
Пазачът на информационен вход не 
може да предлага компенсация или 
предимства на производителите на 
хардуер или мрежовите оператори, 
или по друг начин да изисква от тях 
да предлагат основната платформена 
услуга, която е предварително 
инсталирана или зададена по 
подразбиране, тъй като тези 
практики не позволяват на бизнес 
потребители на трети страни да се 
състезават за предварителна 
инсталация или за позиция по 
подразбиране.
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Or. en

Изменение 259
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на крайните ползватели да 
инсталират и ефективно да използват 
софтуерни приложения на трети страни 
или магазини за софтуерни приложения 
под операционни системи или хардуер 
на съответния пазач на 
информационния вход и да ограничат 
възможността за достъп на крайните 
ползватели до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. За да се 
гарантира, че софтуерните 
приложения или магазините за 
софтуерни приложения на трети 
страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяни от пазача на 

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на крайните ползватели да 
инсталират и ефективно да използват 
софтуерни приложения на трети страни 
или магазини за софтуерни приложения 
или хранилища под операционни 
системи или хардуер на съответния 
пазач на информационния вход и да 
ограничат възможността за достъп на 
крайните ползватели до тези софтуерни 
приложения, магазини на софтуерни 
приложения или хранилища извън 
основната платформена услуга на този 
пазач на информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги.
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информационния вход, последният 
може да прилага пропорционални 
технически или договорни мерки за 
постигане на тази цел, ако докаже, че 
такива мерки са необходими и 
обосновани, и че не са налице по-
малко ограничителни средства за 
защита на целостта на хардуера или 
операционната система.

Or. en

Изменение 260
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на крайните ползватели да 
инсталират и ефективно да използват 
софтуерни приложения на трети страни 
или магазини за софтуерни приложения 
под операционни системи или хардуер 
на съответния пазач на 
информационния вход и да ограничат 
възможността за достъп на крайните 
ползватели до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на крайните ползватели да 
инсталират и ефективно да използват 
софтуерни приложения на трети страни 
или магазини за софтуерни приложения 
под операционни системи или хардуер 
на съответния пазач на 
информационния вход и да ограничат 
възможността за достъп на крайните 
ползватели до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
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нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. За да се гарантира, 
че софтуерните приложения или 
магазините за софтуерни приложения на 
трети страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход, последният 
може да прилага пропорционални 
технически или договорни мерки за 
постигане на тази цел, ако докаже, че 
такива мерки са необходими и 
обосновани, и че не са налице по-малко 
ограничителни средства за защита на 
целостта на хардуера или 
операционната система.

нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. За да се гарантира, 
че софтуерните приложения или 
магазините за софтуерни приложения на 
трети страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход, който може да 
прилага пропорционални технически 
или договорни мерки за постигане на 
тази цел, ако докаже, че такива мерки са 
необходими и обосновани, и че не са 
налице по-малко ограничителни 
средства за защита на целостта на 
хардуера или операционната система.

Тази забрана за ограничаване на 
способността на крайните 
ползватели да инсталират и 
използват софтуерни приложения на 
трети страни или магазини за 
софтуерни приложения или на 
възможността за достъп до тях не 
следва да засяга способността на 
пазачите на информационния вход да 
поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконното 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 261
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на крайните ползватели да 

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на бизнес ползвателите 
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инсталират и ефективно да използват 
софтуерни приложения на трети страни 
или магазини за софтуерни приложения 
под операционни системи или хардуер 
на съответния пазач на 
информационния вход и да ограничат 
възможността за достъп на крайните 
ползватели до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. За да се гарантира, 
че софтуерните приложения или 
магазините за софтуерни приложения на 
трети страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход, последният 
може да прилага пропорционални 
технически или договорни мерки за 
постигане на тази цел, ако докаже, че 
такива мерки са необходими и 
обосновани, и че не са налице по-малко 
ограничителни средства за защита на 
целостта на хардуера или 
операционната система.

и крайните ползватели да инсталират, 
настройват по подразбиране и 
ефективно да използват софтуерни 
приложения на трети страни или 
магазини за софтуерни приложения под 
операционни системи или хардуер на 
съответния пазач на информационния 
вход и да ограничат възможността за 
достъп на крайните ползватели до тези 
софтуерни приложения или магазини на 
софтуерни приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. За да осигури 
достъпност на пазара, пазачът на 
информационния вход следва да 
подтиква крайния ползвател да реши 
дали изтегленото приложение или 
магазин за приложения следва да бъде 
по подразбиране. За да се гарантира, че 
софтуерните приложения или 
магазините за софтуерни приложения на 
трети страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход, последният 
може да прилага пропорционални 
технически или договорни мерки за 
постигане на тази цел, ако докаже, че 
такива мерки са необходими и 
обосновани, и че не са налице по-малко 
ограничителни средства за защита на 
целостта на хардуера или 
операционната система.

Or. en
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Изменение 262
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Мария Грапини, 
Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел 
Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на крайните ползватели да 
инсталират и ефективно да използват 
софтуерни приложения на трети страни 
или магазини за софтуерни приложения 
под операционни системи или хардуер 
на съответния пазач на 
информационния вход и да ограничат 
възможността за достъп на крайните 
ползватели до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. За да се гарантира, 
че софтуерните приложения или 
магазините за софтуерни приложения на 
трети страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход, последният 
може да прилага пропорционални 
технически или договорни мерки за 
постигане на тази цел, ако докаже, че 

(47) Правилата, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
определят разпространението на 
софтуерни приложения, могат, при 
определени обстоятелства, да ограничат 
способността на бизнес ползвателите 
и крайните ползватели да инсталират, 
настройват по подразбиране и 
ефективно да използват софтуерни 
приложения на трети страни или 
магазини за софтуерни приложения под 
операционни системи или хардуер на 
съответния пазач на информационния 
вход и да ограничат възможността за 
достъп на крайните ползватели до тези 
софтуерни приложения или магазини на 
софтуерни приложения извън основната 
платформена услуга на този пазач на 
информационния вход. Такива 
ограничения могат да ограничат 
способността на разработчиците на 
софтуерни приложения да използват 
алтернативни канали за 
разпространение и способността на 
крайните ползватели да избират между 
различни софтуерни приложения от 
различни канали за разпространение и 
следва да бъдат забранени като 
нелоялни и способни да ограничат 
достъпността на основните 
платформени услуги. От крайния 
ползвател се изисква да реши кое 
софтуерно приложение или магазин 
за софтуерни приложения следва да 
бъде по подразбиране. За да се 
гарантира, че софтуерните приложения 
или магазините за софтуерни 
приложения на трети страни не 
застрашават целостта на хардуера или 
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такива мерки са необходими и 
обосновани, и че не са налице по-малко 
ограничителни средства за защита на 
целостта на хардуера или 
операционната система.

операционната система, предоставяни 
от пазача на информационния вход, 
последният може да прилага 
пропорционални технически или 
договорни мерки за постигане на тази 
цел, ако докаже, че такива мерки са 
необходими и обосновани, и че не са 
налице по-малко ограничителни 
средства за защита на целостта на 
хардуера или операционната система.

Or. en

Изменение 263
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се 
класират в резултатите, съобщавани 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол или с когото са сключили 
конкретни споразумения за 
сътрудничество или които 
предпочитат поради други причини, 
несвързани с реалното значение на 
тяхната услуга, което често води до 
конфликт на интереси. Това може да 
включва ситуацията, при която даден 
пазач на информационния вход 
предлага своите посреднически онлайн 
услуги чрез онлайн търсачка. Когато 
предлагат тези продукти или услуги на 
основната платформена услуга, пазачите 
на информационния вход могат да 
запазят по-добра позиция за 
собственото си предложение от гледна 
точка на класирането, за разлика от 
продуктите на трети страни, които също 
посредничат чрез тази основна 
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чрез онлайн търсачките, или които 
са частично или изцяло включвани в 
резултатите от онлайн търсачките, 
групите от резултати, 
специализирани по определена тема, 
показвани заедно с резултатите от 
онлайн търсачки, които се 
разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн 
търсачката. Друг пример за това са 
софтуерни приложения, които се 
разпространяват чрез магазини за 
софтуерни приложения, или 
продукти или услуги, които добиват 
голяма популярност и се показват в 
информационния канал на социална 
мрежа, или продукти или услуги, 
класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства 
пазачът на информационния вход 
изпълнява двойна роля като 
посредник за доставчици на трети 
страни и като пряк доставчик на 
продукти или услуги на пазача на 
информационния вход. Следователно 
тези пазачи на информационния вход 
имат способността да застрашават 
директно достъпността на тези 
продукти или услуги на въпросните 
основни платформени услуги, което е 
в ущърб на бизнес ползвателите, 
които не са под контрола на пазача 
на информационния вход.

платформена услуга.

Or. en

Изменение 264
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол или с когото са сключили 
конкретни споразумения за 
сътрудничество или които 
предпочитат поради други причини, 
несвързани с реалното значение на 
тяхната услуга, което често води до 
конфликт на интереси. Това може да 
включва ситуацията, при която даден 
пазач на информационния вход 
предлага своите посреднически онлайн 
услуга чрез онлайн търсачка. Когато 
предлагат тези продукти или услуги на 
основната платформена услуга, пазачите 
на информационния вход могат да 
запазят по-добра позиция за 
собственото си предложение от гледна 
точка на класирането, за разлика от 
продуктите на трети страни, които също 
използват тази основна платформена 
услуга. Това може да се случи например 
при продукти или услуги, включително 
други основни платформени услуги, 
които се класират в рамките на или 
заедно с резултатите, съобщавани чрез 
онлайн търсачките, или които са 
частично или изцяло включвани в 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
може да се разглеждат или се използват 
от определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Такива преференциални или вградени 
дисплеи от отделна посредническа 
онлайн услуга представляват 
предпочитание, независимо дали 
информацията или резултатите в 
рамките на предпочитаните групи от 
конкретни резултати може да бъдат 
предоставени и от конкурентни 
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доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

услуги и като такива да са класирани 
по недискриминационен начин. Друг 
пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 265
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, с 
когото си сътрудничат или с когото 
са сключили конкретни споразумения 
за сътрудничество или които 
предпочитат поради други причини, 
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информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 

несвързани с реалното значение на 
тяхната услуга, което често води до 
конфликт на интереси. Това може да 
включва ситуацията, при която даден 
пазач на информационния вход 
предлага своите посреднически онлайн 
услуги чрез онлайн търсачка. Когато 
предлагат тези продукти или услуги на 
основната платформена услуга, пазачите 
на информационния вход могат да 
запазят по-добра позиция за 
собственото си предложение от гледна 
точка на класирането, за разлика от 
продуктите на трети страни, които също 
посредничат чрез тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в рамките на или заедно с резултатите, 
съобщавани чрез онлайн търсачките, 
или които са частично или изцяло 
включвани в резултатите от търсенето 
с онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
могат да се разглеждат или се 
използват от определени крайни 
ползватели като услуга, която е 
различна или допълнителна към онлайн 
търсачката. Такива преференциални 
или вградени дисплеи от отделна 
посредническа онлайн услуга 
представляват предпочитание, 
независимо дали информацията или 
резултатите в рамките на 
предпочитаните групи от конкретни 
резултати може да бъдат 
предоставени и от конкурентни 
услуги и като такива да са класирани 
по недискриминационен начин. 
Недопустими предпочитания се 
наблюдават и при софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
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вход. социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар, или пък продукти или услуги, 
към които ползвателите биват 
препращани след гласово искане от 
краен потребител към цифров гласов 
асистент. При тези обстоятелства 
пазачът на информационния вход 
изпълнява двойна роля като посредник 
за доставчици на трети страни и като 
пряк доставчик на продукти или услуги 
на пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 266
Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол или с когото са сключили 
конкретни споразумения за 
сътрудничество или които 
предпочитат поради други причини, 
несвързани с реалното значение на 
тяхната услуга, което често води до 
конфликт на интереси. Това може да 
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платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

включва ситуацията, при която даден 
пазач на информационния вход 
предлага своите посреднически онлайн 
услуга чрез онлайн търсачка. Когато 
предлагат тези продукти или услуги на 
основната платформена услуга, пазачите 
на информационния вход могат да 
запазят по-добра позиция за 
собственото си предложение от гледна 
точка на класирането, за разлика от 
продуктите на трети страни, които също 
посредничат чрез тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в рамките на или заедно с резултатите, 
съобщавани чрез онлайн търсачките, 
или които са частично или изцяло 
включвани в резултатите от търсенето 
с онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
може да се разглеждат или се използват 
от определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Такива преференциални или вградени 
дисплеи от отделна посредническа 
онлайн услуга представляват 
предпочитание, независимо дали 
информацията или резултатите в 
рамките на предпочитаните групи от 
конкретни резултати може да бъдат 
предоставени и от конкурентни 
услуги и като такива да са класирани 
по недискриминационен начин. Друг 
пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
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двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 267
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, с 
когото си сътрудничи, което често води 
до конфликт на интереси. Това може да 
включва ситуацията, при която даден 
пазач на информационния вход 
предлага своите посреднически онлайн 
услуги чрез онлайн търсачка. Когато 
предлагат тези продукти или услуги на 
основната платформена услуга, пазачите 
на информационния вход могат да 
запазят по-добра позиция за 
собственото си предложение от гледна 
точка на класирането, за разлика от 
продуктите на трети страни, които също 
използват тази основна платформена 
услуга. Това може да се случи например 
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платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

при продукти или услуги, включително 
други основни платформени услуги, 
които се класират в резултатите, 
съобщавани чрез онлайн търсачките, 
или които са частично или изцяло 
включвани в резултатите от търсенето 
с онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
може да се разглеждат или се използват 
от определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Такива преференциални или вградени 
дисплеи следва да представляват 
недопустимо предпочитание, 
независимо дали информацията или 
резултатите може да бъдат 
предоставени и от конкурентни 
услуги и като такива да са класирани 
по недискриминационен начин. 
Недопустими предпочитания могат 
да се наблюдават и в други случаи, 
като например софтуерни приложения, 
които се разпространяват чрез магазини 
за софтуерни приложения, или продукти 
или услуги, които добиват голяма 
популярност и се показват в 
информационния канал на социална 
мрежа, или продукти или услуги, 
класирани в резултатите от търсенето 
или показвани на онлайн пазар, или пък 
продукти или услуги, към които 
ползвателите биват препращани след 
искане от краен потребител към 
цифров гласов асистент. При тези 
обстоятелства пазачът на 
информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
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бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 268
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също използват 
тази основна платформена услуга. Това 
може да се случи например при 
продукти или услуги, включително 
други основни платформени услуги, 
които се класират в рамките на или 
заедно с резултатите, съобщавани чрез 
онлайн търсачките, или които са 
частично или изцяло включвани в 
резултатите от търсенето с онлайн 
търсачките, групите от резултати, 
специализирани по определена тема, 
показвани заедно с резултатите от 
онлайн търсачки, които може да се 
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определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Такива преференциални или вградени 
дисплеи от отделна посредническа 
онлайн услуга представляват 
предпочитание, независимо дали 
информацията или резултатите в 
рамките на предпочитаните групи от 
конкретни резултати може да бъдат 
предоставени и от конкурентни 
услуги и като такива да са класирани 
по недискриминационен начин. Друг 
пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 269
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 48
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар или в резултатите 
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на информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

предоставени от търсене чрез 
виртуални асистенти. При тези 
обстоятелства пазачът на 
информационния вход изпълнява 
двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 270
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Пазачите на информационен 
вход могат да предлагат софтуерни 
приложения или услуги, които могат 
да бъдат използвани на или 
съвместно с основна платформена 
услуга, като операционни системи 
или компютърните услуги „в облак“, 
предлагани от същия пазач на 
информационен вход. Ако при такива 
обстоятелства пазачът на 
информационния вход пречи на 
крайните ползватели да могат да 
използват техните софтуерни 
приложения или услуги в или 
съвместно с продукти или услуги на 
алтернативни доставчици при равни 
условия, както при продуктите или 
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услугите на портала, това може 
значително да подкопае избора на 
крайните ползватели и иновациите 
от страна на алтернативни 
доставчици. Следователно трябва да 
се гарантира, че пазачите на 
информационен вход не ограничават 
до тяхно предимство и в ущърб на 
алтернативни доставчици, крайните 
потребители и бизнес 
потребителите при избора на 
продукти или услуги на алтернативни 
доставчици, които те използват 
заедно с основната платформена 
услуга, предлагана от пазача на 
информационния вход.

Or. en

Изменение 271
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Пазачите на информационен 
вход често скриват органични 
резултати от търсенето под реклами 
за търсене или други функции, 
популяризиращи техните собствени 
услуги или продукти, или увеличават 
известността на собствените си 
услуги и продукти или плащат или 
спонсорират резултати по друг 
начин, например като им предлагат 
повече пространство, повече снимки 
или други функции, които не са 
достъпни за органични резултати от 
търсенето. В резултат на това 
разпространение и известност на 
платени или спонсорирани резултати 
и собствените услуги и продукти на 
пазача на информационен вход, 
крайните потребители са лишени от 
изцяло основаните на значимостта 
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органични резултати, които искат да 
намерят. Следователно пазачът на 
информационен вход следва да 
гарантира, че резултатите от 
органичното търсене получават 
същото значение и разпространение 
като платените или спонсорирани 
резултати и като собствени 
продукти и услуги на пазача на 
информационен вход.

Or. en

Изменение 272
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 
негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва да 
се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 

(49) В тези случаи на конфликт на 
интереси пазачът на информационния 
вход не следва частично или изцяло да 
вгражда толкова отличим продукт 
или услуга в резултатите или групите 
от резултати от търсенето на 
онлайн търсачката. Въпреки това, 
той може да класира своите 
продукти или услуги, при условие че не 
следва да се ангажира по какъвто и да е 
начин с диференцирано или 
преференциално третиране при 
класиране на основната платформена 
услуга, независимо дали чрез правни, 
търговски или технически средства, 
което е в полза на продуктите или 
услугите, предлагани от самия него, или 
чрез бизнес ползвател, когото или 
контролира или с когото си 
сътрудничи или когото предпочита 
по каквато и да е друга причина. По-
специално, когато страницата с 
резултати от онлайн търсачката на 
пазача на информационния вход 
включва класирането на отделни 
продукти или услуги, на третите 
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съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

страни се предоставят равни 
възможности да класират 
съответния продукт или 
съответната услуга във същия 
формат и при същите условия. Ако 
това се случи в замяна на 
възнаграждение, за да се избегне 
какъвто и да било конфликт на 
интереси, отделният продукт или 
услуга на пазача на информационния 
вход се третира като отделно 
търговско образувание и следва да е 
икономически 
жизнеспособен/жизнеспособна като 
самостоятелна услуга, предлагана 
извън основната платформена услуга 
на пазача на информационния вход. За 
да се гарантира, че това задължение е 
ефективно, следва да се гарантира, че 
прилаганите по отношение на такова 
класиране условия са също поначало 
справедливи, както и че бизнес 
ползвателите имат същия достъп 
като пазачите на информационния 
вход до всяка информация, 
произтичаща от класирането или 
други имащи отношение към 
конкуренцията аспекти, свързани със 
съответните им продукти или услуги. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително, 
наред с другото, поредност, графично 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. По-специално, що се 
отнася до цифровите гласови 
асистенти, следва да се гарантира, че 
класирането на продуктите и 
услугите и съответно обикновено 
единичният отговор на гласовото 
искане на ползвателя точно и 
безпристрастно отразяват това 
искане. За да се гарантира, че това 
задължение е ефективно и не може да 
бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Такъв 
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еквивалентен ефект може например 
да се постигне чрез рекламни 
формати, които се използват от 
потребителите по подобен начин 
като онлайн услугите за 
посредничество на пазача на 
информационния вход или на трети 
страни, или които са в полза на 
пазача на информационния вход по 
начин, подобен на преференциалното 
третиране при самото класиране 
(напр. по отношение на финансови 
печалби, потребителски 
достъп/трафик на или достъп до 
данни). Приетите съгласно член 5 от 
Регламент (ЕС) 2019/1150 насоки следва 
също да улесняват прилагането и 
изпълнението на настоящото 
задължение34.

_________________ _________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 273
Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 

(49) В тези случаи на конфликт на 
интереси пазачът на информационния 
вход не следва частично или изцяло да 
вгражда толкова отличим продукт 
или услуга в резултатите или групите 
от резултати от търсенето на 
онлайн търсачката. Въпреки това 
той може да класира своите 
продукти или услуги, при условие че не 
следва да се ангажира по какъвто и да е 
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негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва да 
се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

начин с диференцирано третиране при 
класиране на основната платформена 
услуга, независимо дали чрез правни, 
търговски или технически средства, 
което е в полза на продуктите или 
услугите, предлагани от самия него, или 
чрез бизнес ползвател, когото или 
контролира или с когото си 
сътрудничи или когото предпочита 
по каквато и да е друга причина. По-
специално, когато страницата с 
резултати от онлайн търсачката на 
пазача на информационния вход 
включва класирането на отделни 
продукти или услуги, на третите 
страни се предоставят равни 
възможности да класират 
съответния продукт или 
съответната услуга във същия 
формат и при същите условия. Ако 
това се случи в замяна на 
възнаграждение, за да се избегне 
какъвто и да било конфликт на 
интереси, отделният продукт или 
услуга на пазача на информационния 
вход се третира като отделно 
търговско образувание и следва да е 
икономически 
жизнеспособен/жизнеспособна като 
самостоятелна услуга, предлагана 
извън основната платформена услуга 
на пазача на информационния вход. За 
да се гарантира, че това задължение е 
ефективно, следва да се гарантира, че 
прилаганите по отношение на такова 
класиране условия са също поначало 
справедливи и че собствените 
продукти или услуги на пазача на 
информационния вход нямат по-
голям достъп до информация относно 
класирането или други имащи 
отношение към конкуренцията 
аспекти в сравнение с продукти и 
услуги на трети страни. Класирането 
в този контекст следва да обхваща 
всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително, 
наред с другото, поредност, графично 
показване, класиране, свързване или 
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гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Такъв 
еквивалентен ефект може например 
да се постигне чрез рекламни 
формати, които се използват от 
потребителите по подобен начин 
като онлайн услугите за 
посредничество на пазача на 
информационния вход или на трети 
страни, или които са в полза на 
пазача на информационния вход по 
начин, подобен на преференциалното 
третиране при самото класиране 
(напр. по отношение на финансови 
печалби, потребителски 
достъп/трафик на данни или достъп 
до такива). Приетите съгласно член 5 
от Регламент (ЕС) 2019/1150 насоки 
следва също да улесняват прилагането и 
изпълнението на настоящото 
задължение34.

_________________ _________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 274
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 

(49) В тези случаи на конфликт на 
интереси пазачът на информационния 
вход не следва частично или изцяло да 
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диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 
негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва да 
се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

вгражда толкова отличим продукт 
или услуга в резултатите или групите 
от резултати от търсенето на 
онлайн търсачката. Въпреки това 
той може да класира своите 
продукти или услуги, при условие че не 
следва да се ангажира по какъвто и да е 
начин с диференцирано третиране при 
класиране на основната платформена 
услуга, независимо дали чрез правни, 
търговски или технически средства, 
което е в полза на продуктите или 
услугите, предлагани от самия него, или 
чрез бизнес ползвател, когото или 
контролира или с когото си 
сътрудничи или когото предпочита 
по каквато и да е друга причина. По-
специално, когато страницата с 
резултати от онлайн търсачката на 
пазача на информационния вход 
включва класирането на отделни 
продукти или услуги, на третите 
страни се предоставят равни 
възможности да класират 
съответния продукт или 
съответната услуга във същия 
формат и при същите условия. Ако 
това се случи в замяна на 
възнаграждение, за да се избегне 
какъвто и да било конфликт на 
интереси, отделният продукт или 
услуга на пазача на информационния 
вход се третира като отделно 
търговско образувание и следва да е 
икономически 
жизнеспособен/жизнеспособна като 
самостоятелна услуга, предлагана 
извън основната платформена услуга 
на пазача на информационния вход. За 
да се гарантира, че това задължение е 
ефективно, следва да се гарантира, че 
прилаганите по отношение на такова 
класиране условия са също поначало 
справедливи и че собствените 
продукти или услуги на пазача на 
информационния вход нямат по-
голям достъп до информация относно 
класирането или други имащи 
отношение към конкуренцията 
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аспекти в сравнение с продукти и 
услуги на трети страни. Класирането 
в този контекст следва да обхваща 
всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително, 
наред с другото, поредност, графично 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Такъв 
еквивалентен ефект може например 
да се постигне чрез рекламни 
формати, които се използват от 
потребителите по подобен начин 
като онлайн услугите за 
посредничество на пазача на 
информационния вход или на трети 
страни, или които са в полза на 
пазача на информационния вход по 
начин, подобен на преференциалното 
третиране при самото класиране 
(напр. по отношение на финансови 
печалби, потребителски 
достъп/трафик на данни или достъп 
до такива). Приетите съгласно член 5 
от Регламент (ЕС) 2019/1150 насоки 
следва също да улесняват прилагането и 
изпълнението на настоящото 
задължение34.

_________________ _________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 275
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
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Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 
негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва да 
се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, с който си 
сътрудничи с контроли. За да се 
гарантира, че това задължение е 
ефективно, следва да се гарантира, че 
прилаганите по отношение на такова 
класиране условия са също поначало 
справедливи и че собствените 
продукти или услуги на пазача на 
информационния вход нямат по-
голям достъп до информация относно 
класирането или други имащи 
отношение към конкуренцията 
аспекти в сравнение с продукти и 
услуги на трети страни. Класирането 
в този контекст следва да обхваща 
всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително, 
наред с другото, поредност, графично 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Такъв 
еквивалентен ефект може например 
да се постигне чрез рекламни 
формати, които се използват от 
потребителите по подобен начин 
като онлайн услугите за 
посредничество на пазача на 
информационния вход или на трети 
страни, или които са в полза на 
пазача на информационния вход по 
начин, подобен на преференциалното 
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третиране при самото класиране 
(напр. по отношение на финансови 
печалби, потребителски 
достъп/трафик на данни или достъп 
до такива). Приетите съгласно член 5 
от Регламент (ЕС) 2019/1150 насоки 
следва също да улесняват прилагането и 
изпълнението на настоящото 
задължение34.

_________________ _________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 276
Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Силви Гийом, Алекс Аджус 
Салиба

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 
негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва да 
се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, с който си 
сътрудничи. За да се гарантира, че това 
задължение е ефективно, следва да се 
гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи, както и 
че бизнес ползвателите имат същия 
достъп като пазачите на 
информационния вход до всяка 
информация, произтичаща от 
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гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

класирането или други имащи 
отношение към конкуренцията 
аспекти, свързани със съответните 
им продукти или услуги. Класирането в 
този контекст следва да обхваща всички 
форми на относителна приоритетна 
позиция, включително, наред с другото, 
поредност, показване, класиране, 
свързване или гласови резултати. По-
специално, що се отнася до 
цифровите гласови асистенти, 
трябва да се гарантира, че 
класирането на продуктите и 
услугите и съответно обикновено 
единичният отговор на гласовото 
искане на ползвателя точно и 
безпристрастно отразяват това 
искане. За да се гарантира, че това 
задължение е ефективно и не може да 
бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

_________________ _________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 277
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на (49) Въпреки това той може да 
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информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 
негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва 
да се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране 
условия са също поначало 
справедливи. Класирането в този 
контекст следва да обхваща всички 
форми на относителна приоритетна 
позиция, включително показване, 
класиране, свързване или гласови 
резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не 
може да бъде заобиколено, то следва 
да се прилага и по отношение на всяка 
мярка, която може да има ефект, 
равностоен на диференцирано или 
преференциално третиране при 
класиране. Приетите съгласно член 5 
от Регламент (ЕС) 2019/1150 насоки 
следва също да улесняват прилагането 
и изпълнението на настоящото 
задължение34.

класира своите продукти или услуги, 
при условие че не следва да се ангажира 
по какъвто и да е начин с 
диференцирано третиране при 
класиране на основната платформена 
услуга, независимо дали чрез правни, 
търговски или технически средства, 
което е в полза на продуктите или 
услугите, предлагани от самия него, или 
чрез бизнес ползвател, когото или 
контролира или с когото си 
сътрудничи или когото предпочита 
по каквато и да е друга причина. По-
специално, когато страницата с 
резултати от онлайн търсачката на 
пазача на информационния вход 
включва класирането на отделни 
продукти или услуги, на третите 
страни се предоставят равни 
възможности да класират 
съответния продукт или 
съответната услуга във същия 
формат и при същите условия. Ако 
това се случи в замяна на 
възнаграждение, за да се избягват 
каквито и да било конфликти на 
интереси, продуктът или услугата на 
пазача на информационния вход се 
третира като отделно търговско 
образувание и следва да е 
икономически 
жизнеспособен/жизнеспособна като 
самостоятелна услуга.

_________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на 
класирането съгласно 
Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 278
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на 
продуктите или услугите, предлагани 
от самия него, или чрез бизнес 
ползвател, който е под негов контрол. 
За да се гарантира, че това задължение е 
ефективно, следва да се гарантира, че 
прилаганите по отношение на такова 
класиране условия са също поначало 
справедливи. Класирането в този 
контекст следва да обхваща всички 
форми на относителна приоритетна 
позиция, включително показване, 
класиране, свързване или гласови 
резултати. За да се гарантира, че това 
задължение е ефективно и не може да 
бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства. За да се гарантира, че това 
задължение е ефективно, следва да се 
гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение34.

_________________ _________________
34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 279
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Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и 
не следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването на 
предлагането на крайните ползватели, 
като например намаления на цените или 
повишаване на качеството, не следва да 
се тълкуват като пречка за смяна, по 
отношение на която има забрана.

(50) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните 
ползватели да имат достъп до онлайн 
съдържание и услуги, включително 
софтуерни приложения. Поради това 
следва да бъдат установени правила, с 
които да се гарантира, че правата на 
крайните ползватели на достъп до 
отворен интернет не са 
компрометирани от поведението на 
пазачите на информационния вход. 
По-специално пазачите на 
информационния вход не следва да 
ограничават или да пречат на свободния 
избор на крайните ползватели, като 
предотвратяват технически смяната 
между или абонамента за различно 
онлайн съдържание или услуги. Това 
ще даде възможност на повече 
доставчици да предлагат своите услуги, 
като в крайна сметка на крайния 
ползвател ще бъде предоставен по-
голям избор. Пазачите на 
информационния вход следва да 
гарантират свободен избор върху 
основната платформена услуга, чрез 
която такова онлайн съдържание или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически 
способността на крайните 
ползватели да сменят ефективно 
различните доставчици на услуги за 
интернет достъп, по-специално чрез 
контрола си върху операционните 
системи или хардуера. Това нарушава 
еднаквите условия на конкуренция за 
достъп до интернет и в крайна 
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сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели 
при избора им на доставчик на услуги 
за достъп до интернет. Самото 
предлагане на даден продукт или услуга 
на потребителите, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например 
намаления на цените или повишаване на 
качеството, не следва да се тълкуват 
като пречка за смяна, по отношение на 
която има забрана.

Or. en

Обосновка

The prohibition protects a free multi-homing between competing services which is to be 
welcomed. However, the same rational (protection of multi-homing) also applies to the use of 
other services than software applications and services to be accessed using an operating 
system. For instance, a gatekeeper app store may technically restrict the ability to switch 
between apps. And a general search engine may technically restrict the ability to switch 
between services to be accessed using the search engine. It should be considered to extend the 
prohibition accordingly. In contrast, the last sub-sentence (free choice of Internet access 
provider) appears slightly out of place. The separate Recital (51) suggests that this is the 
result of a consolidation of formally two separate prohibitions. The consolidation is now not 
entirely sound because an Internet Access Provider is not a “software application” or 
“software service” in the meaning of the first half of the obligation. In any case, the term 
Internet Access Provider needs to be defined in Article 1 DMA-E. Systematically, Recitals 
(50) and (51) could be combined to one Recital.

Изменение 280
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 

(50) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните 
ползватели да имат достъп до онлайн 
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технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и 
не следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването на 
предлагането на крайните ползватели, 
като например намаления на цените или 
повишаване на качеството, не следва да 
се тълкуват като пречка за смяна, по 
отношение на която има забрана.

съдържание и услуги, включително 
софтуерни приложения. Поради това 
следва да бъдат установени правила, с 
които да се гарантира, че правата на 
крайните ползватели на достъп до 
отворен интернет не са 
компрометирани от поведението на 
пазачите на информационния вход. 
По-специално пазачите на 
информационния вход не следва да 
ограничават или да пречат на свободния 
избор на крайните ползватели, като 
предотвратяват технически смяната 
между или абонамента за различно 
онлайн съдържание или услуги. Това 
ще даде възможност на повече 
доставчици да предлагат своите услуги, 
като в крайна сметка на крайния 
ползвател ще бъде предоставен по-
голям избор. Пазачите на 
информационния вход следва да 
гарантират свободен избор върху 
основната платформена услуга, чрез 
която такова онлайн съдържание или 
услуги, и не следва да създават 
изкуствени технически пречки, които да 
правят смяната невъзможна или 
неефективна. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически 
способността на крайните 
ползватели да сменят ефективно 
различните доставчици на услуги за 
интернет достъп, по-специално чрез 
контрола си върху операционните 
системи или хардуера. Това нарушава 
еднаквите условия на конкуренция за 
достъп до интернет и в крайна 
сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели 
при избора им на доставчик на услуги 
за достъп до интернет. Самото 
предлагане на даден продукт или услуга 
на потребителите, включително чрез 
предварително инсталиране, както и 
подобряването на предлагането на 
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крайните ползватели, като например 
намаления на цените или повишаване на 
качеството, не следва да се тълкуват 
като пречка за смяна, по отношение на 
която има забрана.

Or. en

Обосновка

The prohibition protects a free multi-homing between competing services which is to be 
welcomed. However, the same rational (protection of multi-homing) also applies to the use of 
other services than software applications and services to be accessed using an operating 
system. For instance, a gatekeeper app store may technically restrict the ability to switch 
between apps. And a general search engine may technically restrict the ability to switch 
between services to be accessed using the search engine. It should be considered to extend the 
prohibition accordingly.

In contrast, the last sub-sentence (free choice of Internet access provider) appears slightly out 
of place. The separate Recital (51) suggests that this is the result of a consolidation of 
formally two separate prohibitions. The consolidation is now not entirely sound because an 
Internet Access Provider is not a “software application” or “software service” in the 
meaning of the first half of the obligation. In any case, the term Internet Access Provider 
needs to be defined in Article 1 DMA-E.

Systematically, Recitals (50) and (51) could be combined to one Recital.

Изменение 281
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 
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на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването 
на предлагането на крайните 
ползватели, като например 
намаления на цените или повишаване 
на качеството, не следва да се 
тълкуват като пречка за смяна, по 
отношение на която има забрана.

на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна.

Or. en

Изменение 282
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
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някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването на 
предлагането на крайните ползватели, 
като например намаления на цените или 
повишаване на качеството, не следва да 
се тълкуват като пречка за смяна, по 
отношение на която има забрана.

някакъв хардуер, чрез който се 
осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, както и 
подобряването на предлагането на 
крайните ползватели, като например 
намаления на цените или повишаване на 
качеството, не следва да се тълкуват 
като пречка за смяна, по отношение на 
която има забрана.

Or. en

Обосновка

Предварителната инсталация може да представлява бариера за превключване. 
Изборът на крайния потребител следва да не бъде ограничаван по никакъв начин, 
включително чрез предварително инсталиране.

Изменение 283
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
технически смяната между или 
абонамента за различни софтуерни 
приложения и услуги. Това ще даде 
възможност на повече доставчици да 
предлагат своите услуги, като в крайна 
сметка на крайния ползвател ще бъде 
предоставен по-голям избор. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 

(50) Пазачите на информационния 
вход не следва да ограничават или да 
пречат на свободния избор на крайните 
ползватели, като предотвратяват 
смяната между или абонамента за 
различни софтуерни приложения и 
услуги. Това ще даде възможност на 
повече доставчици да предлагат своите 
услуги, като в крайна сметка на крайния 
ползвател ще бъде предоставен по-
голям избор. Пазачите на 
информационния вход следва да 
гарантират свободен избор, без да е от 
значение дали те са производители на 
някакъв хардуер, чрез който се 
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осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването на 
предлагането на крайните ползватели, 
като например намаления на цените или 
повишаване на качеството, не следва да 
се тълкуват като пречка за смяна, по 
отношение на която има забрана.

осъществява достъпът до такива 
софтуерни приложения или услуги, и не 
следва да създават изкуствени 
технически пречки, които да правят 
смяната невъзможна или неефективна. 
Самото предлагане на даден продукт 
или услуга на потребителите, 
включително чрез предварително 
инсталиране, както и подобряването на 
предлагането на крайните ползватели, 
като например намаления на цените или 
повишаване на качеството, не следва да 
се тълкуват като пречка за смяна, по 
отношение на която има забрана.

Or. en

Изменение 284
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 50a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Пазачите на информационен 
вход може да предлагат софтуерни 
приложения или услуги, които могат 
да бъдат използвани на или 
съвместно с основна платформена 
услуга, като операционни системи 
или компютърните услуги „в облак“, 
предлагани от този пазач на 
информационен вход. Ако пазачът на 
информационния вход пречи на 
крайните ползватели да имат достъп 
до и да използват техните софтуерни 
приложения в или съвместно с 
продукти или услуги на конкурентни 
доставчици при равни условия, както 
при продуктите или услугите на 
портала, това може значително да 
подкопае иновациите от конкурентни 
доставчици като избор за крайните 
ползватели. Следователно трябва да 
се гарантира, че пазачите на 
информационен вход не ограничават 
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до тяхно предимство и в ущърб на 
конкурентни доставчици, крайните 
потребители и бизнес 
потребителите при избора на 
продукти или услуги на алтернативни 
доставчици, които те използват 
заедно с основната платформена 
услуга, предлагана от пазача на 
информационния вход.

Or. en

Изменение 285
Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните 
ползватели да имат достъп до онлайн 
съдържание и услуги, включително 
софтуерни приложения. Поради това 
следва да бъдат установени правила, с 
които да се гарантира, че правата на 
крайните ползватели на достъп до 
отворен интернет не са 
компрометирани от поведението на 
пазачите на информационния вход. 
Пазачите на информационния вход 
могат също да ограничават 
технически способността на 
крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и 
в крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели 

заличава се
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при избора им на доставчик на услуги 
за достъп до интернет.

Or. en

Обосновка

Съображения 50 и 51 се комбинират в едно Съображение 50.

Изменение 286
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните 
ползватели да имат достъп до онлайн 
съдържание и услуги, включително 
софтуерни приложения. Поради това 
следва да бъдат установени правила, с 
които да се гарантира, че правата на 
крайните ползватели на достъп до 
отворен интернет не са 
компрометирани от поведението на 
пазачите на информационния вход. 
Пазачите на информационния вход 
могат също да ограничават 
технически способността на 
крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и 
в крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели 
при избора им на доставчик на услуги 
за достъп до интернет.

заличава се
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Or. en

Изменение 287
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните ползватели 
да имат достъп до онлайн съдържание и 
услуги, включително софтуерни 
приложения. Поради това следва да 
бъдат установени правила, с които да се 
гарантира, че правата на крайните 
ползватели на достъп до отворен 
интернет не са компрометирани от 
поведението на пазачите на 
информационния вход. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически способността 
на крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и в 
крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели при 
избора им на доставчик на услуги за 
достъп до интернет.

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните ползватели 
да имат достъп до онлайн съдържание и 
услуги, включително софтуерни 
приложения. Поради това следва да 
бъдат установени правила, с които да се 
гарантира, че правата на крайните 
ползватели на достъп до отворен 
интернет не са компрометирани от 
поведението на пазачите на 
информационния вход. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически способността 
на крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и в 
крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
крайните ползватели при избора им на 
доставчик на услуги за достъп до 
интернет.

Or. en

Изменение 288
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш



AM\1235546BG.docx 181/198 PE695.143v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните ползватели 
да имат достъп до онлайн съдържание и 
услуги, включително софтуерни 
приложения. Поради това следва да 
бъдат установени правила, с които да се 
гарантира, че правата на крайните 
ползватели на достъп до отворен 
интернет не са компрометирани от 
поведението на пазачите на 
информационния вход. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически способността 
на крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и в 
крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели при 
избора им на доставчик на услуги за 
достъп до интернет.

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
възможността на крайните ползватели 
да имат достъп до онлайн съдържание и 
услуги, включително софтуерни 
приложения. Поради това следва да 
бъдат установени правила, с които да се 
гарантира, че правата на крайните 
ползватели на достъп до отворен 
интернет не са компрометирани от 
поведението на пазачите на 
информационния вход. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически способността 
на крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и в 
крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
крайните ползватели при избора им на 
доставчик на услуги за достъп до 
интернет.

Or. en

Изменение 289
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 

(51) Пазачите на информационния 
вход могат да ограничават 
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възможността на крайните ползватели 
да имат достъп до онлайн съдържание и 
услуги, включително софтуерни 
приложения. Поради това следва да 
бъдат установени правила, с които да се 
гарантира, че правата на крайните 
ползватели на достъп до отворен 
интернет не са компрометирани от 
поведението на пазачите на 
информационния вход. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически способността 
на крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и в 
крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
неправомерно крайните ползватели при 
избора им на доставчик на услуги за 
достъп до интернет.

възможността на крайните ползватели 
да имат достъп до онлайн съдържание и 
услуги, включително софтуерни 
приложения. Поради това следва да 
бъдат установени правила, с които да се 
гарантира, че правата на крайните 
ползватели на достъп до отворен 
интернет не са компрометирани от 
поведението на пазачите на 
информационния вход. Пазачите на 
информационния вход могат също да 
ограничават технически способността 
на крайните ползватели да сменят 
ефективно различните доставчици на 
услуги за интернет достъп, по-
специално чрез контрола си върху 
операционните системи или хардуера. 
Това нарушава еднаквите условия на 
конкуренция за достъп до интернет и в 
крайна сметка вреди на крайните 
ползватели. Поради това следва да се 
гарантира, че пазачите на 
информационния вход не ограничават 
крайните ползватели при избора им на 
доставчик на услуги за достъп до 
интернет.

Or. en

Изменение 290
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51a) Оперативната съвместимост 
може да има пряко положително 
въздействие върху конкурентността, 
справедливостта на пазара и 
благосъстоянието на 
потребителите. По този начин 
оперативната съвместимост, която 
изисква платформите да отворят 
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своите интерфейси на точката за 
достъп (API) за потенциални 
конкуренти на пазара, би намалила 
значително пречките пред 
навлизането на пазара, тъй като би 
предоставила достъп на 
конкурентите до съществуващите 
мрежи и възможност да участват в 
тях. Това също би позволило на 
конкурентните платформи да 
предлагат своите вътрешни системи 
на потребители, чиито данни са 
налични другаде, като по този начин 
им дава възможност да изберат 
еквивалентна алтернатива, удобна за 
потребителите, и в същото време да 
подобри конкурентността.

Or. en

Изменение 291
Дирдре Клун

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Пазачите на информационния 
вход могат също да играят двойна роля 
като разработчици на операционни 
системи и производители на устройства, 
включително всяка техническа функция, 
която такова устройство може да има. 
Например даден пазач на 
информационния вход, който е 
производител на устройство, може да 
ограничи достъпа до някои от 
функциите на това устройство, като 
например технологията за комуникация 
в близко поле и софтуера, използван за 
работа с тази технология, което може да 
е необходимо за ефективното 
предоставяне на спомагателна услуга от 
пазача на информационния вход, както 
и от всяка потенциална трета страна 
доставчик, предоставяща такава 

(52) Пазачите на информационния 
вход могат също да играят двойна роля 
като разработчици на операционни 
системи и производители на устройства, 
включително всяка техническа функция, 
която такова устройство може да има. 
Например даден пазач на 
информационния вход, който е 
производител на устройство, може да 
ограничи достъпа до някои от 
функциите на това устройство, като 
например технологията за комуникация 
в близко поле и софтуера, използван за 
работа с тази технология, което може да 
е необходимо за ефективното 
предоставяне на спомагателна услуга от 
пазача на информационния вход, както 
и от всяка потенциална трета страна 
доставчик, предоставяща такава 
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спомагателна услуга. Такъв достъп 
може също да се изисква от софтуерни 
приложения, свързани със съответните 
спомагателни услуги, за да се осигурят 
ефективно функции, подобни на 
предлаганите от пазачите на 
информационния вход. Ако такава 
двойна роля се използва по начин, който 
пречи на достъпа при равни условия на 
алтернативните доставчици на 
спомагателни услуги или на софтуерни 
приложения до една и съща 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, които са налични 
или се използват при предоставянето от 
пазача на информационния вход на 
която и да е от спомагателните услуги, 
това би могло значително да застраши 
иновациите от страна на доставчиците 
на такива спомагателни услуги, както и 
избора за крайните ползватели на такива 
спомагателни услуги. Поради това 
пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
гарантират достъп при равни условия и 
оперативна съвместимост със същата 
оперативна система, хардуер или 
софтуер, които са достъпни или се 
използват при предоставянето на всички 
спомагателни услуги от страна на пазача 
на информационния вход.

спомагателна услуга. Такъв достъп 
може също да се изисква от софтуерни 
приложения, свързани със съответните 
спомагателни услуги, за да се осигурят 
ефективно функции, подобни на 
предлаганите от пазачите на 
информационния вход. Ако такава 
двойна роля се използва по начин, който 
пречи на достъпа при равни условия на 
алтернативните доставчици на 
спомагателни услуги или на софтуерни 
приложения до една и съща 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, които са налични 
или се използват при предоставянето от 
пазача на информационния вход на 
която и да е от спомагателните услуги, 
това би могло значително да застраши 
иновациите от страна на доставчиците 
на такива спомагателни услуги, както и 
избора за крайните ползватели на такива 
спомагателни услуги. Поради това 
пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
гарантират достъп при равни условия и 
оперативна съвместимост със същата 
оперативна система, хардуер или 
софтуер, които са достъпни или се 
използват при предоставянето на всички 
спомагателни услуги от страна на пазача 
на информационния вход. 
Предоставянето на такъв достъп не 
следва да компрометира усилията на 
пазача на информационния вход да 
защити безопасността на 
потребителите, защитата на 
данните или функционалността на 
хардуера.

Or. en

Изменение 292
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 52
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Пазачите на информационния 
вход могат също да играят двойна роля 
като разработчици на операционни 
системи и производители на устройства, 
включително всяка техническа функция, 
която такова устройство може да има. 
Например даден пазач на 
информационния вход, който е 
производител на устройство, може да 
ограничи достъпа до някои от 
функциите на това устройство, като 
например технологията за комуникация 
в близко поле и софтуера, използван за 
работа с тази технология, което може да 
е необходимо за ефективното 
предоставяне на спомагателна услуга 
от пазача на информационния вход, 
както и от всяка потенциална трета 
страна доставчик, предоставяща такава 
спомагателна услуга. Такъв достъп 
може също да се изисква от софтуерни 
приложения, свързани със 
съответните спомагателни услуги, за 
да се осигурят ефективно функции, 
подобни на предлаганите от пазачите на 
информационния вход. Ако такава 
двойна роля се използва по начин, 
който пречи на достъпа при равни 
условия на алтернативните доставчици 
на спомагателни услуги или на 
софтуерни приложения до една и съща 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, които са налични 
или се използват при предоставянето от 
пазача на информационния вход на 
която и да е от спомагателните 
услуги, това би могло значително да 
застраши иновациите от страна на 
доставчиците на такива 
спомагателни услуги, както и избора за 
крайните ползватели на такива 
спомагателни услуги. Поради това 
пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
гарантират достъп при равни условия и 
оперативна съвместимост със същата 

(52) Пазачите на информационния 
вход могат да играят двойна роля като 
разработчици на операционни системи и 
производители на устройства, 
включително всяка техническа функция, 
която такова устройство може да има. 
Например даден пазач на 
информационния вход, който е 
производител на устройство, може също 
да ограничи достъпа до някои от 
функциите на това устройство, като 
например технологията за комуникация 
в близко поле и софтуера, използван за 
работа с тази технология, което може да 
е необходимо за ефективното 
предоставяне на услуга от пазача на 
информационния вход, както и от всяка 
потенциална трета страна доставчик, 
предоставяща такава спомагателна 
услуга. Такъв достъп може също да се 
изисква от софтуерни приложения, за да 
се осигурят ефективно функции, 
подобни на предлаганите от пазачите на 
информационния вход. Ако такава 
ограничителна мярка се използва, за 
да се пречи на достъпа при равни 
условия на алтернативните доставчици 
на услуги или на каквито и да е 
софтуерни приложения до една и съща 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, които са налични 
или се използват при предоставянето от 
пазача на информационния вход, това 
би могло значително да застраши 
иновациите, както и избора за крайните 
ползватели на такива спомагателни 
услуги. Поради това пазачите на 
информационния вход следва да бъдат 
задължени да гарантират достъп при 
равни условия и оперативна 
съвместимост със същата оперативна 
система, хардуер или софтуер, които са 
достъпни или се използват при 
предоставянето на всички свои услуги 
от страна на пазача на информационния 
вход.
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оперативна система, хардуер или 
софтуер, които са достъпни или се 
използват при предоставянето на всички 
спомагателни услуги от страна на 
пазача на информационния вход.

Or. en

Изменение 293
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел, Силви Гийом, Мария Грапини, Брандо 
Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) В съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания (КПХУ на ООН), 
хора с увреждания следва да имат 
достъп на равноправна основа с 
останалите до информационни и 
комуникационни технологии и 
системи и други съоръжения и услуги, 
отворени или предназначени за 
широката общественост. В КПХУ 
освен това се заявява, че стриктното 
прилагане на универсалния дизайн за 
всички нови стоки, продукти, 
съоръжения, технологии и услуги 
следва да гарантира пълен, равен и 
неограничен достъп на всички 
потенциални потребители, 
включително лицата с увреждания, 
по начин, който изцяло отчита 
присъщото им достойнство и 
разнообразие. За тази цел цифровите 
услуги и доставчиците на основни 
платформени услуги, по-специално 
пазачите на информационен вход, 
следва да се съобразяват със 
задълженията, залегнали в 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и Закона за 
цифровите пазари, и да гарантират, 
че регулаторната рамка за услугите 
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на пазачите на информационен вход 
защитава правата на всички крайни 
ползватели, включително на хората с 
увреждания.

Or. en

Обосновка

ЕС и всички държави членки са страна по КПХУ на ООН. Какъвто е случаят в 
останалото законодателство на ЕС за интегриране (разпоредбите относно правата 
на пътниците; Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, Европейския кодекс 
на електронните съобщения) и специфичното законодателство относно 
достъпността (например Европейския акт за достъпността; Директивата относно 
достъпността на уебсайтовете), e от съществено значение правната рамка за 
пазачите на информационен вход да признава правата на лицата с увреждания на 
равен достъп до тези услуги и платформи, както е залегнало в член 9 от КПХУ на 
ООН и е съгласувано с Договорите на ЕС.

Изменение 294
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Много пъти това 
води до липса на информация за 
рекламодателите и издателите по 
отношение на ефекта от дадена реклама. 
За да засилят още повече 
справедливостта, прозрачността и 
достъпността на онлайн рекламните 
услуги, посочени в настоящия 
регламент, както и на тези, които са 
напълно интегрирани в други основни 
платформени услуги на същия 
доставчик, посочените пазачи на 
информационния вход следва да 
предоставят, при поискване, безплатен 
достъп на рекламодателите и издателите 

(53) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Много пъти това 
води до липса на информация за 
рекламодателите и издателите по 
отношение на ефекта от дадена реклама. 
За да засилят още повече 
справедливостта, прозрачността и 
достъпността на онлайн рекламните 
услуги, посочени в настоящия 
регламент, както и на тези, които са 
напълно интегрирани в други основни 
платформени услуги на същия 
доставчик, посочените пазачи на 
информационния вход следва да 
предоставят, при поискване, безплатен 
достъп на рекламодателите и издателите 
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до средствата за измерване на 
ефективността на пазача на 
информационния вход и информацията, 
необходима на рекламодателите, 
рекламните агенции, действащи от 
името на дружество, което помества 
реклами, както и на издателите, за да 
извършват собствена независима 
проверка на предоставянето на 
съответните онлайн рекламни услуги.

до средствата за измерване на 
ефективността на пазача на 
информационния вход и информацията, 
необходима на рекламодателите, 
рекламните агенции, действащи от 
името на дружество, което помества 
реклами, както и на издателите, за да 
извършват собствена независима 
проверка на предоставянето на 
съответните онлайн рекламни услуги. 
Това следва да включва данни, 
свързани с всички параметри, 
използвани от пазачите на 
информационния вход, или услугите, 
принадлежащи на едно и също 
предприятие в контекста на 
посредническите рекламни услуги, за 
да се определи резултатът от това 
посредничество и съответните цени 
за реклами или такси за всяка 
посредническа услуга, предоставяна 
или при покупката, или при 
продажбата.

Or. en

Изменение 295
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Много пъти това 
води до липса на информация за 
рекламодателите и издателите по 
отношение на ефекта от дадена реклама. 
За да засилят още повече 
справедливостта, прозрачността и 
достъпността на онлайн рекламните 

(53) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги 
въз основа на контекстуална 
информация на бизнес ползвателите, 
включително рекламодателите и 
издателите, са непрозрачни и неясни. 
Много пъти това води до липса на 
информация за рекламодателите и 
издателите по отношение на ефекта от 
дадена реклама. За да засилят още 
повече справедливостта, прозрачността 
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услуги, посочени в настоящия 
регламент, както и на тези, които са 
напълно интегрирани в други основни 
платформени услуги на същия 
доставчик, посочените пазачи на 
информационния вход следва да 
предоставят, при поискване, безплатен 
достъп на рекламодателите и издателите 
до средствата за измерване на 
ефективността на пазача на 
информационния вход и информацията, 
необходима на рекламодателите, 
рекламните агенции, действащи от 
името на дружество, което помества 
реклами, както и на издателите, за да 
извършват собствена независима 
проверка на предоставянето на 
съответните онлайн рекламни услуги.

и достъпността на онлайн рекламните 
услуги, посочени в настоящия 
регламент, както и на тези, които са 
напълно интегрирани в други основни 
платформени услуги на същия 
доставчик, посочените пазачи на 
информационния вход следва да 
предоставят, при поискване, безплатен 
достъп на рекламодателите и издателите 
до средствата за измерване на 
ефективността на пазача на 
информационния вход за целите на 
рекламата въз основа на 
контекстуална информация и до 
информацията, необходима на 
рекламодателите, рекламните агенции, 
действащи от името на дружество, което 
помества реклами, както и на 
издателите, за да извършват собствена 
независима проверка на предоставянето 
на съответните онлайн рекламни услуги.

Or. en

Изменение 296
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел, Силви Гийом, Мария Грапини, Брандо 
Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) Като се има предвид 
трансграничният характер на 
цифровите услуги, при всички 
действия на равнището на ЕС за 
хармонизиране на изискванията за 
достъпност за пазачите на 
информационния вход в рамките на 
вътрешния пазар следва да се избягва 
разпокъсване на пазара и да се 
гарантират равни права на достъп и 
избор за всички крайни ползватели, 
включително лицата с увреждания. 
За тази цел разпоредбите на 
настоящия регламент следва да 
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разглеждат липсата на 
хармонизирани изисквания за 
достъпност за пазачите на 
информационния вход в 
съответствие със съществуващото 
законодателство на Съюза в 
областта на достъпността, като 
например Европейския акт за 
достъпността (Директива (ЕС) 
2019/882 на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 април 2019 г.) и 
Директивата относно достъпността 
на уебсайтовете (Директива (ЕС) 
2016/2102 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 октомври 2016 г. 
относно достъпността на 
уебсайтовете и мобилните 
приложения на организациите от 
обществения сектор) и в 
съответствие със Стратегията на 
Съюза за правата на хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г. и 
с ангажимента на Съюза във връзка с 
целите на ООН за устойчиво 
развитие.

Or. en

Обосновка

Важно е законодателната рамка за пазачите на информационен входа да е в 
съответствие със законодателството на Съюза относно достъпността, в противен 
случай ще създаде пречки за прилагане на правото на ЕС. Например, ако услугата за 
електронна търговия, която трябва да бъде достъпна съгласно Закона за 
достъпност, разчита на услуга на пазач на информационен вход, тя може да се 
окаже недостъпна за потребители с увреждания, ако потребителският интерфейс 
на портала е недостъпен. Законът за цифровите пазари следва да засили 
съществуващото законодателство на Съюза относно достъпността чрез 
съгласуваност с тях, вместо да създава пречки пред прилагането.

Изменение 297
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел, Силви Гийом, Мария Грапини, Брандо 
Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 54a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(54a) Понятията „достъп“ и 
„достъпност“ често се споменават 
със значението на финансова 
достъпност, наличност или във 
връзка с достъпа до данни, 
използването на мрежа и т.н. От 
съществено значение е да се прави 
разграничение между тях и 
„достъпността за лица с 
увреждания“, която означава, че 
услугите, технологиите и 
продуктите са достъпни за 
сетивата, функционално пригодни, 
разбираеми и надеждни за лицата с 
увреждания.

Or. en

Обосновка

Това е важно за яснотата на правния текст. Предлагаме да се използват 
„достъпност за лица с увреждания“ или „равен достъп за лица с увреждания“ винаги 
когато терминът се употребява с това значение.

Изменение 298
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Бизнес ползвателите, които 
използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени 
от такова използване. За да се 
гарантира, че бизнес ползвателите имат 
достъп до генерираните по този начин 
съответни данни, пазачът на 
информационния вход следва да 

(55) Бизнес ползвателите, които 
използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни. За да се гарантира, че бизнес 
ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 
безпрепятствен безплатен достъп до 
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позволи, при поискване, безпрепятствен 
безплатен достъп до такива данни. 
Такъв достъп следва да се предоставя и 
на трети страни, които са сключили 
договор с бизнес ползвателя и които 
действат като лица, обработващи тези 
данни за бизнес ползвателя. Данните, 
предоставени или генерирани от 
същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други 
услуги, предоставени от същия пазач 
на информационния вход, могат да 
бъдат от значение, когато това е 
неразривно свързано със съответното 
искане. За тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да 
възпрепятства достъпа на бизнес 
ползвателите до съответните данни, 
и следва да им позволи да получат 
съгласието на крайните му 
ползватели за такъв достъп и 
извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения.

агрегирани и неагрегирани нелични 
данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Пазачите на информационния вход 
следва също да улесняват достъпа до 
тези данни в реално време чрез 
подходящи технически мерки, като 
например въвеждане на 
висококачествени интерфейси за 
програмиране на приложения.

Or. en

Изменение 299
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Бизнес ползвателите, които (55) Бизнес ползвателите, които 
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използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени от 
такова използване. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 
безпрепятствен безплатен достъп до 
такива данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Данните, предоставени или генерирани 
от същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други услуги, 
предоставени от същия пазач на 
информационния вход, могат да бъдат 
от значение, когато това е неразривно 
свързано със съответното искане. За 
тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да възпрепятства 
достъпа на бизнес ползвателите до 
съответните данни, и следва да им 
позволи да получат съгласието на 
крайните му ползватели за такъв достъп 
и извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения.

използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени от 
такова използване. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 
безпрепятствен безплатен достъп до 
такива данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Данните, предоставени или генерирани 
от същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други услуги, 
предоставени от същия пазач на 
информационния вход, могат да бъдат 
от значение, когато това е неразривно 
свързано със съответното искане. За 
тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да възпрепятства 
достъпа на бизнес ползвателите до 
съответните данни, и следва да им 
позволи да получат съгласието на 
крайните му ползватели за такъв достъп 
и извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения. Освен това пазачът на 
информационен вход следва се 
въздържа от налагане на механизми 
или условия, които правят по-
утежнено или трудно събирането и 
комбинирането на съответните 
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данни от крайните ползватели или 
получаването на съгласие за 
използването на такива данни от 
бизнес ползвател за целта на 
обслужване на основана на интереси 
реклама в рамките на основна 
платформена услуга, когато бизнес 
ползвателят спазва всички законови 
изисквания за такава реклама, по-
специално съгласно Регламент (ЕС) 
2016/679.

Or. en

Изменение 300
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Бизнес ползвателите, които 
използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени от 
такова използване. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 
безпрепятствен безплатен достъп до 
такива данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Данните, предоставени или генерирани 
от същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други услуги, 
предоставени от същия пазач на 
информационния вход, могат да бъдат 
от значение, когато това е неразривно 

(55) Бизнес ползвателите, които 
използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени от 
такова използване. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 
безпрепятствен безплатен достъп до 
такива данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Данните, предоставени или генерирани 
от същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други услуги, 
предоставени от същия пазач на 
информационния вход, могат да бъдат 
от значение, когато това е неразривно 
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свързано със съответното искане. За 
тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да възпрепятства 
достъпа на бизнес ползвателите до 
съответните данни, и следва да им 
позволи да получат съгласието на 
крайните му ползватели за такъв достъп 
и извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения.

свързано със съответното искане. За 
тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да възпрепятства 
достъпа на бизнес ползвателите до 
съответните данни, и следва да им 
позволи да получат съгласието на 
крайните му ползватели за такъв достъп 
и извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Получаването 
на това съгласие следва да бъде 
възможно най-лесно за ползване и при 
същите условия, например за 
продължителността и 
подновяването на съгласието, като 
тези, които се прилагат за 
съгласието, предоставяно от крайния 
потребител на пазача на 
информационния вход за 
използването на такива данни за 
собствените му услуги. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения.

Or. en

Изменение 301
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Стойността на онлайн търсачките 
за съответните им бизнес ползватели и 
крайни ползватели се увеличава с 
увеличаването на общия брой на тези 

(56) Стойността на онлайн търсачките 
за съответните им бизнес ползватели и 
крайни ползватели се увеличава с 
увеличаването на общия брой на тези 
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потребители. Доставчиците на онлайн 
търсачки събират и съхраняват 
обединени набори от данни, съдържащи 
информация за това, което ползвателите 
са търсили, начина, по който са 
комуникирали, и резултатите, които са 
им били предоставени. Доставчиците на 
услуги на онлайн търсачки събират тези 
данни от търсенията, извършени в 
собствената им услуга на онлайн 
търсачки, и когато е приложимо, 
търсенията, извършени на платформите 
на техните търговски партньори надолу 
по веригата. Достъпът на пазачите на 
информационния вход до такова 
класиране, търсене, избиране и преглед 
на данни представлява важна пречка 
пред навлизане и разширяване на 
пазара, което застрашава достъпността 
на услугите на онлайн търсачки. Поради 
това пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
предоставят достъп при справедливи, 
разумни и недискриминационни 
условия до това класиране, търсене, 
избиране и преглед на данни, свързани с 
безплатно и платено търсене, извършено 
от страна на потребители на услугите на 
онлайн търсачки, за други доставчици 
на такива услуги, така че тези 
доставчици трети страни да могат 
да оптимизират своите услуги и да 
оспорват съответните основни 
платформени услуги. Такъв достъп 
следва да се предостави на трети страни, 
които са сключили договор с доставчик 
на търсачка и които действат като лица, 
обработващи тези данни за тази 
търсачка. При предоставяне на достъп 
до своите данни за търсене пазачът на 
информационния вход трябва да 
осигури защитата на личните данни на 
крайните ползватели чрез подходящи 
средства, без съществено да влошава 
качеството или полезността на 
данните.

потребители. Доставчиците на онлайн 
търсачки събират и съхраняват 
обединени набори от данни, съдържащи 
информация за това, което ползвателите 
са търсили, начина, по който са 
комуникирали, и резултатите, които са 
им били предоставени. Доставчиците на 
услуги на онлайн търсачки събират тези 
данни от търсенията, извършени в 
собствената им услуга на онлайн 
търсачки, и когато е приложимо, 
търсенията, извършени на платформите 
на техните търговски партньори надолу 
по веригата. Достъпът на пазачите на 
информационния вход до такова 
класиране, търсене, избиране и преглед 
на данни представлява важна пречка 
пред навлизане и разширяване на 
пазара, което застрашава достъпността 
на услугите на онлайн търсачки. Поради 
това пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
предоставят достъп при справедливи, 
разумни и недискриминационни 
условия до това класиране, търсене, 
избиране и преглед на данни, свързани с 
безплатно и платено търсене, извършено 
от страна на потребители на услугите на 
онлайн търсачки, при условие че 
пазачът на информационен вход е в 
състояние да докаже, че 
анонимизираното търсене, избиране и 
преглед на данни са били тествани 
адекватно срещу рискове от повторно 
идентифициране. Такъв достъп следва 
да се предостави на трети страни, които 
са сключили договор с доставчик на 
търсачка и които действат като лица, 
обработващи тези данни за тази 
търсачка. При предоставяне на достъп 
до своите данни за търсене пазачът на 
информационния вход трябва да 
осигури защитата на личните данни на 
крайните ползватели чрез подходящи 
средства.

Or. en
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Изменение 302
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Стойността на онлайн търсачките 
за съответните им бизнес ползватели и 
крайни ползватели се увеличава с 
увеличаването на общия брой на тези 
потребители. Доставчиците на онлайн 
търсачки събират и съхраняват 
обединени набори от данни, съдържащи 
информация за това, което ползвателите 
са търсили, начина, по който са 
комуникирали, и резултатите, които са 
им били предоставени. Доставчиците на 
услуги на онлайн търсачки събират тези 
данни от търсенията, извършени в 
собствената им услуга на онлайн 
търсачки, и когато е приложимо, 
търсенията, извършени на платформите 
на техните търговски партньори надолу 
по веригата. Достъпът на пазачите на 
информационния вход до такова 
класиране, търсене, избиране и преглед 
на данни представлява важна пречка 
пред навлизане и разширяване на 
пазара, което застрашава достъпността 
на услугите на онлайн търсачки. Поради 
това пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
предоставят достъп при справедливи, 
разумни и недискриминационни 
условия до това класиране, търсене, 
избиране и преглед на данни, свързани с 
безплатно и платено търсене, извършено 
от страна на потребители на услугите на 
онлайн търсачки, за други доставчици 
на такива услуги, така че тези 
доставчици трети страни да могат да 
оптимизират своите услуги и да 

(56) Стойността на онлайн търсачките 
за съответните им бизнес ползватели и 
крайни ползватели се увеличава с 
увеличаването на общия брой на тези 
потребители. Доставчиците на онлайн 
търсачки събират и съхраняват 
обединени и анонимизирани набори от 
данни, съдържащи информация за това, 
което ползвателите са търсили, начина, 
по който са комуникирали, и 
резултатите, които са им били 
предоставени. Доставчиците на услуги 
на онлайн търсачки събират тези данни 
от търсенията, извършени в собствената 
им услуга на онлайн търсачки, и когато 
е приложимо, търсенията, извършени на 
платформите на техните търговски 
партньори надолу по веригата. Достъпът 
на пазачите на информационния вход до 
такова класиране, търсене, избиране и 
преглед на данни представлява важна 
пречка пред навлизане и разширяване на 
пазара, което застрашава достъпността 
на услугите на онлайн търсачки. Поради 
това пазачите на информационния вход 
следва да бъдат задължени да 
предоставят достъп при справедливи, 
разумни и недискриминационни 
условия до това класиране, търсене, 
избиране и преглед на данни, свързани с 
безплатно и платено търсене, извършено 
от страна на потребители на услугите на 
онлайн търсачки, за други доставчици 
на такива услуги, така че тези 
доставчици трети страни да могат да 
оптимизират своите услуги и да 
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оспорват съответните основни 
платформени услуги. Такъв достъп 
следва да се предостави на трети страни, 
които са сключили договор с доставчик 
на търсачка и които действат като лица, 
обработващи тези данни за тази 
търсачка. При предоставяне на достъп 
до своите данни за търсене пазачът на 
информационния вход трябва да 
осигури защитата на личните данни на 
крайните ползватели чрез подходящи 
средства, без съществено да влошава 
качеството или полезността на данните.

оспорват съответните основни 
платформени услуги. Такъв достъп 
следва да се предостави на трети страни, 
които са сключили договор с доставчик 
на търсачка и които действат като лица, 
обработващи тези данни за тази 
търсачка. При предоставяне на достъп 
до своите данни за търсене пазачът на 
информационния вход трябва да 
осигури защитата на личните данни на 
крайните ползватели чрез подходящи 
средства, без съществено да влошава 
качеството или полезността на данните.

Or. en


