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Изменение 183
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Услугите на информационното 
общество и особено посредническите 
услуги вече представляват важна част от 
икономиката и ежедневието на 
гражданите на Съюза. Двадесет години 
след приемането на съществуващата и 
приложима спрямо тези услуги правна 
уредба, съдържаща се в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета25, бизнес 
ползвателите и потребителите вече 
могат да предоставят и да ползват 
информация, както и да извършват 
сделки по нови начини благодарение на 
новопоявилите се и иновативни бизнес 
модели и услуги, като например 
социалните мрежи и онлайн пазарите.  
По-голямата част от гражданите на 
Съюза вече използват тези услуги 
ежедневно. Цифровата трансформация и 
засиленото използване на тези услуги 
обаче доведоха и до появата на нови 
рискове и предизвикателства както за 
отделните потребители, така и за 
обществото като цяло.

(1) Услугите на информационното 
общество и особено посредническите 
услуги вече представляват важна част от 
икономиката и ежедневието на 
гражданите на Съюза. Двадесет години 
след приемането на съществуващата и 
приложима спрямо тези услуги правна 
уредба, съдържаща се в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета25, бизнес 
ползвателите и потребителите вече 
могат да предоставят и да ползват 
информация, както и да извършват 
сделки по нови начини благодарение на 
новопоявилите се и иновативни бизнес 
модели и услуги, като например 
социалните мрежи и онлайн пазарите. 
По-голямата част от гражданите на 
Съюза вече използват тези услуги 
ежедневно. Цифровата трансформация и 
засиленото използване на тези услуги 
обаче доведоха и до появата на нови 
рискове, предизвикателства и 
възможности както за отделните 
потребители, така и за дружествата и 
обществото като цяло.

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

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

Or. pt
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Изменение 184
Мария Да Граса Карвалю
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите членки все по-често 
въвеждат или обмислят въвеждането на 
национално законодателство по 
въпросите, обхванати от настоящия 
регламент, като налагат по-специално 
изисквания за дължима грижа на 
доставчиците на посреднически услуги. 
Съгласно член 26 от Договора общият 
пазар обхваща пространство без 
вътрешни граници, в което са 
гарантирани свободното движение на 
стоки и услуги и свободата на 
установяване, а наличието на различни 
национални закони се отразява 
отрицателно на общия пазар предвид 
принципно трансграничния характер на 
интернет, който обикновено се използва 
за предоставянето на тези услуги. 
Условията за предоставяне на 
посреднически услуги в рамките на 
вътрешния пазар следва да бъдат 
хармонизирани, за да се предостави на 
предприятията достъп до нови пазари и 
възможност да се възползват от 
предимствата на вътрешния пазар, като 
същевременно се обогати изборът за 
потребителите и другите получатели на 
услуги.

(2) Държавите членки все по-често 
въвеждат или обмислят въвеждането на 
национално законодателство по 
въпросите, обхванати от настоящия 
регламент, като налагат по-специално 
изисквания за дължима грижа на 
доставчиците на посреднически услуги. 
Съгласно член 26 от Договора общият 
пазар обхваща пространство без 
вътрешни граници, в което са 
гарантирани свободното движение на 
стоки и услуги и свободата на 
установяване, а наличието на различни 
национални закони се отразява 
отрицателно на общия пазар, като 
подкопава неговата цялост, предвид 
принципно трансграничния характер на 
интернет, който обикновено се използва 
за предоставянето на тези услуги. 
Условията за предоставяне на 
посреднически услуги в рамките на 
вътрешния пазар следва да бъдат 
хармонизирани, за да се предостави на 
предприятията достъп до нови пазари и 
възможност да се възползват от 
предимствата на вътрешния пазар, като 
същевременно се обогати изборът за 
потребителите и другите получатели на 
услуги.

Or. pt

Изменение 185
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Освен това държавите членки 
се ангажират да насърчават – чрез 
многостранни споразумения, като 
например Международното 
партньорство за информация и 
демокрация, инициирано от 
„Репортери без граници“ и подписано 
от 21 държави – членки на ЕС, 
регулирането на публичното 
пространство за информация и 
комуникация чрез въвеждането на 
демократични гаранции за цифровото 
пространство, основаващи се на 
отговорността на платформите и на 
гаранции за надеждността на 
информацията. Тези многостранни 
ангажименти предлагат сближаване 
на решенията по въпроси, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 186
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Освен това сложните 
национални регулаторни изисквания, 
разпокъсаното изпълнение и 
недостатъчното прилагане на 
законодателството, като например 
Директива 2000/31/ЕО, допринесоха за 
високи административни разходи и 
правна несигурност за доставчиците 
на посредническите услуги, 
извършващи дейност на вътрешния 
пазар, по-специално за микро-, 
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малките и средните предприятия.

Or. en

Изменение 187
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Милан Бръглез, Алекс 
Аджус Салиба, Брандо Бенифеи, Ева Каили, Йоан-Рареш Богдан, Драгош 
Пъслару, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“), по-специално свободата на 
словото и на информация и свободната 
стопанска инициатива, както и правото 
на недискриминация.

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“), по-специално свободата на 
словото и на информация и свободната 
стопанска инициатива, както и правото 
на недискриминация. Децата имат 
специфични права, залегнали в член 24 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз и в Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на детето. Предвид този 
факт висшият интерес на детето 
следва да бъде от първостепенно 
значение при всички въпроси, които ги 
засягат. В Общ коментар № 25 по 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето относно правата на децата 
във връзка с цифровата среда 
официално се определя как тези права 
се прилагат към цифровия свят.

Or. en
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Изменение 188
Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Кристел Шалдемозе, Марк Анжел, Мария 
Грапини

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“), по-специално свободата на 
словото и на информация и свободната 
стопанска инициатива, както и правото 
на недискриминация.

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права и свободи, гарантирани в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз („Хартата“), по-специално 
свободата на словото и на информация и 
свободната стопанска инициатива, 
високо равнище на защита на 
потребителите, както и правото на 
недискриминация.

Or. en

Изменение 189
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“), по-специално свободата на 

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
достъпна, предвидима и надеждна 
онлайн среда и за да могат гражданите 
на Съюза и други лица да упражняват 
основните си права, гарантирани в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз („Хартата“), по-
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словото и на информация и свободната 
стопанска инициатива, както и правото 
на недискриминация.

специално свободата на словото и на 
информация и свободната стопанска 
инициатива, както и правото на 
недискриминация.

Or. en

Изменение 190
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира и 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар, на равнище Съюз 
следва да бъде установен целеви набор 
от единни, ефективни и съразмерни 
задължителни правила. Настоящият 
регламент осигурява условия за 
разработването и разпространението на 
иновативни цифрови услуги на 
вътрешния пазар. Необходимо е 
сближаване на националните 
регулаторни мерки на равнище Съюз що 
се отнася до изискванията спрямо 
доставчиците на посреднически услуги, 
за да се предотврати и прекрати 
разпокъсването на вътрешния пазар и да 
се гарантира правната сигурност, като 
по този начин се намали несигурността 
за разработчиците и се насърчи 
оперативната съвместимост. 
Изискванията, които са технологично 
неутрални, няма да възпрепятстват, а ще 
стимулират иновациите.

(4) Поради това, за да се гарантира и 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар, на равнище Съюз 
следва да бъде установен целеви набор 
от единни, ефективни и съразмерни 
задължителни правила. Настоящият 
регламент осигурява условия за 
разработването и разпространението на 
иновативни цифрови услуги на 
вътрешния пазар. Необходимо е 
сближаване на националните 
регулаторни мерки на равнище Съюз, 
що се отнася до изискванията спрямо 
доставчиците на посреднически услуги, 
за да се предотврати и прекрати 
разпокъсването на вътрешния пазар и да 
се гарантира правната сигурност, като 
по този начин се намали несигурността 
за разработчиците, потребителите се 
защитават и се насърчи оперативната 
съвместимост. Изискванията, които са 
технологично неутрални, няма да 
възпрепятстват, а ще стимулират 
иновациите.

Or. pt

Изменение 191
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
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от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, за да се гарантира и 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар, на равнище Съюз 
следва да бъде установен целеви набор 
от единни, ефективни и съразмерни 
задължителни правила. Настоящият 
регламент осигурява условия за 
разработването и разпространението на 
иновативни цифрови услуги на 
вътрешния пазар. Необходимо е 
сближаване на националните 
регулаторни мерки на равнище Съюз що 
се отнася до изискванията спрямо 
доставчиците на посреднически услуги, 
за да се предотврати и прекрати 
разпокъсването на вътрешния пазар и да 
се гарантира правната сигурност, като 
по този начин се намали несигурността 
за разработчиците и се насърчи 
оперативната съвместимост. 
Изискванията, които са технологично 
неутрални, няма да възпрепятстват, а ще 
стимулират иновациите.

(4) Поради това, за да се гарантира и 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар, на равнище Съюз 
следва да бъде установен целеви набор 
от единни, ефективни и съразмерни 
задължителни правила. Настоящият 
регламент осигурява условия за 
разработването и разпространението на 
иновативни цифрови услуги на 
вътрешния пазар. Необходимо е 
сближаване на националните 
регулаторни мерки на равнище Съюз, 
що се отнася до изискванията спрямо 
доставчиците на посреднически услуги, 
за да се предотврати разпокъсването на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
правната сигурност, като по този начин 
се намали несигурността за 
разработчиците и се насърчи 
оперативната съвместимост. 
Изискванията, които са технологично 
неутрални, няма да възпрепятстват, а ще 
стимулират иновациите.

Or. en

Изменение 192
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак, Марцел Колая, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Паул Танг, Ева Каили, Исмаил Ертуг, Евелин Регнер, 
Мартин Ширдеван, Тимо Вьолкен, Корнелия Ернст, Биргит Зипел, Алекс Аджус 
Салиба, Клеър Дейли

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Онлайн рекламата изпълнява 
съществена роля в онлайн средата, 
включително във връзка с 
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предоставянето на услугите на 
информационното общество. Някои 
форми на онлайн реклама обаче могат 
да бъдат свързани със значителни 
рискове – от рекламирането на 
съдържание, което е само по себе си 
незаконно, до генерирането на 
финансови стимули за публикуването 
или подсилването на незаконно или 
друго вредно съдържание и дейности 
онлайн, както и до подвеждащи или 
експлоататорски маркетингови 
практики или дискриминационното 
показване на реклами, което засяга 
равното третиране и правата на 
потребителите. Потребителите в 
голяма степен не са наясно с обема и 
степента на подробност на данните, 
които се събират и използват, за да 
се предоставят персонализирани и 
микротаргетирани реклами, и 
разчитат на незначително 
съдействие и ограничени начини за 
спиране на или контрол върху 
експлоатацията на данните. 
Значителният обхват на малко на 
брой онлайн платформи, техният 
достъп до обширни набори от данни и 
участието на множество равнища по 
веригата за създаване на стойност в 
рекламния сектор създадоха 
предизвикателства пред 
предприятията, традиционните 
медийни услуги и други участници на 
пазара, които желаят да рекламират 
или да разработват конкурентни 
рекламни услуги. В допълнение към 
изискванията за информация, 
произтичащи от член 6 от 
Директива 2000/31/ЕО, са необходими 
по-строги правила относно целевото 
рекламиране и микротаргетирането в 
полза на по-малко натрапчиви форми 
на реклама, които не изискват 
обширно проследяване на 
взаимодействието и поведението на 
получателите на услугата. Поради 
това доставчиците на услуги на 
информационното общество могат 
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само да предоставят и показват 
онлайн реклами на получател или на 
група получатели на услугата, когато 
това се извършва въз основа на 
контекстуална информация, като 
например ключови думи или 
метаданни. Доставчиците не следва 
да предоставят и показват онлайн 
реклама на получател или ясно 
установима група получатели на 
услугата, която се основава на лични 
или логически изведени данни, 
свързани с получателите или групи 
получатели. Когато доставчиците 
предоставят и показват реклама, от 
тях следва да се изисква да 
гарантират, че получателите на 
услугата разполагат с определена 
индивидуализирана информация, 
която им е необходима, за да 
разбират защо и от чие име се 
показва рекламата, включително 
спонсорирано съдържание и платена 
промоция.

Or. en

Обосновка

In line with the IMCO INL (P9_TA(2020)0272), paragraph 33. The IMCO study published in 
June 2021 on online advertising has found that current targeted advertising practices are 
highly problematic from the perspective that they contribute to undermining consumer trust in 
digital markets. In addition, it found that “as harmful practices continue to evolve, they may 
work to impede some of the growth potential of the digital economy”. Small companies, 
traditional media services and other market participants increasingly report shrinking 
advertising revenue and are facing challenges as they are kept in the dark when it comes to 
the calculation of fees charged by various intermediaries along the advertising value chain. 
What is more, according to recent reports from the advertising industry, small businesses and 
large European companies alike are struggling with fraud in the online advertising market. 
Such fraudulent advertising practices are increasingly used in an anti-competitive way, such 
as fake clicks on competitors’ ads, impacting daily ad auction budgets, thereby capping the 
competitor’s potential market reach and brand awareness.

Изменение 193
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис
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Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Като страна по Конвенцията 
на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с 
увреждания (КПХУ на ООН), 
разпоредбите на Конвенцията са 
неразделна част от правния ред на 
Съюза и са задължителни за Съюза и 
неговите държави членки. В КПХУ на 
ООН се изисква страните по нея да 
предприемат подходящи мерки, за да 
гарантират, че лицата с увреждания 
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, както в 
градските, така и в селските райони. 
В Общ коментар № 2 от КПХУ на 
ООН също така се посочва, 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 разнообразие1a“. Като се има 
предвид все по-нарастващото 
значение на цифровите услуги и 
платформи в личния и обществения 
живот, в съответствие със 
задълженията, залегнали в КПХУ на 
ООН, ЕС трябва да гарантира 
регулаторна рамка за цифровите 
услуги, която да защитава правата на 
всички получатели на услуги, 
включително лицата с увреждания. В 
Декларация 22, приложена към 
Заключителния акт от Амстердам, 
се предвижда, че институциите на 
Съюза трябва да отчитат 
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потребностите на хората с 
увреждания при изготвянето на 
мерки по член 114 от ДФЕС.
__________________
1а Общ коментар № 2 (2014 г.) относно 
член 9: Достъпност на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания.

Or. en

Изменение 194
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Като страна по Конвенцията 
на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с 
увреждания (КПХУ на ООН), 
разпоредбите на Конвенцията са 
неразделна част от правния ред на 
Съюза и са задължителни за Съюза и 
неговите държави членки. В КПХУ на 
ООН се изисква страните по нея да 
предприемат подходящи мерки, за да 
гарантират, че лицата с увреждания 
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, както в 
градските, така и в селските райони. 
В Общ коментар № 2 от КПХУ на 
ООН също така се посочва, че 
„стриктното прилагане на 
универсалния дизайн за всички нови 
стоки, продукти, съоръжения, 
технологии и услуги следва да 
гарантира пълен, равен и неограничен 
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достъп на всички потенциални 
потребители, включително лицата с 
увреждания, по начин, който изцяло 
отчита присъщото им достойнство 
и разнообразие“. Като се има предвид 
все по-нарастващото значение на 
цифровите услуги и платформи в 
личния и обществения живот, в 
съответствие със задълженията, 
залегнали в КПХУ на ООН, ЕС трябва 
да гарантира регулаторна рамка за 
цифровите услуги, която да защитава 
правата на всички получатели на 
услуги, включително лицата с 
увреждания.

Or. en

Изменение 195
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания 
(КПХУ на ООН) се изисква страните 
по нея да предприемат подходящи 
мерки, за да гарантират, че лицата с 
увреждания 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, както в градските, 
така и в селските райони. В КПХУ на 
ООН също така се посочва, 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 
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потребители, включително лицата с 
увреждания, по начин, който изцяло 
отчита присъщото им достойнство 
и разнообразие. Като се има предвид 
все по-нарастващото значение на 
цифровите услуги в личния и 
обществения живот, в съответствие 
със задълженията, залегнали в КПХУ 
на ООН, ЕС трябва да гарантира 
регулаторна рамка за цифровите 
услуги, която да защитава правата на 
всички получатели на услуги, 
включително лицата с увреждания.

Or. en

Обосновка

ЕС и всички държави членки са страна по КПХУ на ООН. Какъвто е случаят в друго 
общо право на ЕС (разпоредбите относно правата на пътниците; Европейската 
директива за аудио-визуалните медийни услуги, Европейския кодекс на електронните 
съобщения) и специалното законодателство относно достъпността (например 
Европейския акт за достъпността; Директивата относно достъпността на 
уебсайтовете), от съществено значение е и в правната рамка за цифровите услуги и 
платформи да се признаят правата на лицата с увреждания на равен достъп до 
цифрови услуги и платформи, както е залегнало в член 9 от КПХУ на ООН и е 
съгласувано с Договорите на ЕС.

Изменение 196
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Настоящият регламент следва да 
се прилага спрямо доставчиците на 
определени услуги на информационното 
общество, съгласно определението в 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 
т.е. спрямо всяка услуга, която 
обикновено се предоставя срещу 
възнаграждение, от разстояние, чрез 

(5) Настоящият регламент следва да 
се прилага спрямо доставчиците на 
определени услуги на информационното 
общество, съгласно определението в 
Директива (ЕС) 2015/1535 на 
Европейския парламент и на Съвета26, 
т.е. спрямо всяка услуга, която често се 
предоставя срещу възнаграждение, от 
разстояние, чрез електронни средства и 
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електронни средства и по индивидуална 
молба на получателя. В частност 
настоящият регламент следва да се 
прилага спрямо доставчиците на 
посреднически услуги, и по-специално 
на посреднически услуги, състоящи се 
от услуги, известни като „обикновен 
пренос“, „кеширане“ и „хостинг“, 
предвид факта, че експоненциалното 
нарастване на използването на тези 
услуги, главно за законни и 
общественополезни цели от всякакъв 
вид, засилва ролята им и при 
посредничеството и разпространението 
на незаконна или друга вредна 
информация и дейности.

по индивидуална молба на получателя. 
В частност настоящият регламент 
следва да се прилага спрямо 
доставчиците на посреднически услуги, 
и по-специално на посреднически 
услуги, състоящи се от услуги, известни 
като „обикновен пренос“, „кеширане“ и 
„хостинг“, предвид факта, че 
експоненциалното нарастване на 
използването на тези услуги, главно за 
законни и общественополезни цели от 
всякакъв вид, засилва ролята им и при 
посредничеството и разпространението 
на незаконно съдържание.

__________________ __________________
26 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.

26 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 197
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Като се има предвид 
трансграничният характер на 
въпросните услуги, действията на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
посредническите услуги в рамките на 
вътрешния пазар са от 
жизнeноважно значение, за да се 
избегне разпокъсаност на пазара и да 
се гарантира, че равните права на 
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достъп и избор на тези услуги от 
страна на всички потребители и 
други получатели на услуги, 
включително от страна на лица с 
увреждания, са защитени в целия 
Съюз. Липсата на хармонизирани 
изисквания за достъпност на 
цифровите услуги и платформи ще 
създаде също така пречки пред 
прилагането на съществуващото 
законодателство на Съюза в 
областта на достъпността, тъй 
като много от услугите, попадащи в 
обхвата на тези закони, ще разчитат 
на посреднически услуги, за да 
достигнат до крайните ползватели. 
Поради това изискванията за 
достъпността на посредническите 
услуги, включително техните 
потребителски интерфейси, трябва 
да бъдат съгласувани със 
съществуващото законодателство на 
Съюза в областта на достъпността, 
като например Европейския акт за 
достъпността1a и Директивата 
относно достъпността на 
уебсайтовете1б, така че да не се 
пренебрегва никой в резултат на 
цифровите иновации. Тази цел е в 
съответствие със „Съюз на 
равенство: Стратегия 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.
__________________
1а Директива (ЕС) 2019/882 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за изискванията за 
достъпност на продукти и услуги.
1б 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.
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Or. en

Изменение 198
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Като се има предвид 
трансграничният характер на 
въпросните услуги, действията на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
посредническите услуги в рамките на 
вътрешния пазар са от 
жизнeноважно значение, за да се 
избегне разпокъсаност на пазара и да 
се гарантира, че равните права на 
достъп и избор на тези услуги от 
страна на всички потребители и 
други получатели на услуги, 
включително от страна на лица с 
увреждания, са защитени в целия 
Съюз. Липсата на хармонизирани 
изисквания за достъпност на 
цифровите услуги и платформи ще 
създаде също така пречки пред 
прилагането на съществуващото 
законодателство на Съюза в 
областта на достъпността, тъй 
като много от услугите, попадащи в 
обхвата на тези закони, ще разчитат 
на посреднически услуги, за да 
достигнат до крайните ползватели. 
Поради това изискванията за 
достъпност на посредническите 
услуги, включително техните онлайн 
интерфейси, трябва да бъдат 
съгласувани със съществуващото 
законодателство на Съюза в 
областта на достъпността, като 
например Европейския акт за 
достъпността и Директивата 
относно достъпност на 
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уебсайтовете, така че да не се 
пренебрегва никой в резултат на 
цифровите иновации. Тази цел е в 
съответствие със „Съюз на 
равенство: Стратегия 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

Изменение 199
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Като се има предвид 
трансграничният характер на 
въпросните услуги, действията на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
посредническите услуги в рамките на 
вътрешния пазар са от 
жизнeноважно значение, за да се 
избегне разпокъсаност на пазара и да 
се гарантира, че равните права на 
достъп и избор на тези услуги от 
страна на всички потребители и 
други получатели на услуги, 
включително от страна на лица с 
увреждания, са защитени в целия 
Съюз. Липсата на хармонизирани 
изисквания за достъпност на 
цифровите услуги и платформи ще 
създаде също така пречки пред 
прилагането на съществуващото 
законодателство на Съюза в 
областта на достъпността, тъй 
като много от услугите, попадащи в 
обхвата на тези закони, ще разчитат 
на посреднически услуги, за да 
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достигнат до крайните ползватели. 
Поради това изискванията за 
достъпността на посредническите 
услуги, включително техните 
потребителски интерфейси, трябва 
да бъдат съгласувани със 
съществуващото законодателство на 
Съюза в областта на достъпността, 
като например Европейския акт за 
достъпността и Директивата 
относно достъпността на 
уебсайтовете, така че да не се 
пренебрегва никой в резултат на 
цифровите иновации. Тази цел е в 
съответствие със „Съюз на 
равенство: Стратегия 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

Изменение 200
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Като се има предвид 
трансграничният характер на 
цифровите услуги, при всички 
действия на равнището на Съюза за 
хармонизиране на изискванията за 
достъпност на 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 в разпоредбите на 
настоящия регламент следва да 
разглежда липсата на хармонизирани 
изисквания за достъпност на 
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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

It is important that the legislative framework for digital services and platforms is consistent 
with Union legislation on accessibility, otherwise it will create barriers for implementation of 
EU law. For example, if an e-commerce service, which must be accessible according to the 
Accessibility Act, relies on an intermediary service covered by the Digital Services Act, it 
might end up not being accessible to consumers with disabilities if the user interface of the 
intermediary service is inaccessible. Or if a mobile application of a public sector body, which 
must be accessible according to the Web Accessibility Directive, is placed in an app store 
which is not accessible, citizens will not be able to access the public sector body mobile 
application. So, the DSA and DMA should reinforce existing Union law through consistency 
with them, rather than create barriers to their implementation.

Изменение 201
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Понятията за „достъп“ или 
„достъпност“ често се споменават 
със значението на финансова 
достъпност (финансов достъп), 
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

Изменение 202
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Понятията за „достъп“ или 
„достъпност“ често се споменават 
със значението на финансова 
достъпност (финансов достъп), 
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
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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 203
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира ефективност 
на правилата, установени в настоящия 
регламент, и еднакви условия на 
конкуренция в рамките на вътрешния 
пазар, тези правила следва да се 
прилагат спрямо доставчиците на 
посреднически услуги, независимо от 
тяхното място на установяване или 
пребиваване, доколкото те предоставят 
услуги в Съюза, за което 
свидетелства наличието на 
съществена връзка със Съюза.

(7) За да се гарантира ефективност 
на правилата, установени в настоящия 
регламент, и еднакви условия на 
конкуренция в рамките на вътрешния 
пазар, тези правила следва да се 
прилагат спрямо доставчиците на 
посреднически услуги, независимо от 
тяхното място на установяване или 
пребиваване, доколкото те предоставят 
услуги в Съюза.

Or. fr

Изменение 204
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира ефективност 
на правилата, установени в настоящия 
регламент, и еднакви условия на 
конкуренция в рамките на вътрешния 
пазар, тези правила следва да се 
прилагат спрямо доставчиците на 
посреднически услуги, независимо от 

(7) За да се гарантират 
ефективност на правилата, установени в 
настоящия регламент, и еднакви 
условия на конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар, тези правила следва 
да се прилагат спрямо доставчиците на 
посреднически услуги, независимо от 
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тяхното място на установяване или 
пребиваване, доколкото те предоставят 
услуги в Съюза, за което свидетелства 
наличието на съществена връзка със 
Съюза.

тяхното място на установяване или 
пребиваване, доколкото те предоставят 
и насочват услуги към и в Съюза, за 
което свидетелства наличието на 
съществена връзка със Съюза.

Or. en

Изменение 205
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен 
брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването 
на дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително 
фактори като използването на език 
или на валута, които обикновено се 
използват в тази държава членка, или 
възможността за поръчване на 
продукти или услуги или за използване 
на национален домейн от първо ниво. 
Насочването на дейности към дадена 
държава членка може също така да 
бъде изведено от наличието на 
приложение в съответния 
национален магазин за приложения, 
от предоставянето на местна 
реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или 
от начина на управляване на връзките 
с клиентите, например чрез 
осигуряване на обслужване на 

заличава се



AM\1235592BG.docx 25/198 PE695.150v01-00

BG

клиентите на езика, който 
обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да 
се приеме, че е налице съществена 
връзка, когато доставчикът на услуги 
насочва дейностите си към една или 
няколко държави членки, както е 
посочено в член 17, параграф 1, буква 
в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на 
Съвета27. От друга страна, чисто 
техническата възможност за достъп 
до даден уебсайт от Съюза не може 
сама по себе си да се приема за 
установяване на съществена връзка 
със Съюза.
__________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 
351, 20.12.2012 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 206
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен брой 
потребители в една или повече държави 
членки или на насочването на 
дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен брой 
активни месечни потребители в една 
или повече държави членки или на 
проактивното насочване на 
дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
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държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се 
използват в тази държава членка, или 
възможността за поръчване на 
продукти или услуги или за използване 
на национален домейн от първо ниво. 
Насочването на дейности към дадена 
държава членка може също така да бъде 
изведено от наличието на приложение в 
съответния национален магазин за 
приложения, от предоставянето на 
местна реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или от 
начина на управляване на връзките с 
клиентите, например чрез осигуряване 
на обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на национален 
домейн от първо ниво или 
отправянето на покана от страна на 
междинен доставчик на услуги за 
сключване на договори от разстояние 
от жители на Съюза и 
действителното сключване от 
разстояние на договор независимо с 
какви средства. В това отношение 
езикът или валутата, които даден 
уебсайт използва, не представлява 
фактор на привързване. 
Проактивното насочване на дейности 
към дадена държава членка може също 
така да бъде изведено от наличието на 
приложение в съответния национален 
магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Самото наличие на 
услуга в дадена държава членка не 
следва да се счита за проактивно 
предлагане на услуга от доставчика. 
Също така следва да се приеме, че е 
налице съществена връзка, когато 
доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза или използването на 
международен език на повече от 100 
милиона души, за които този език е 
роден, не могат сами по себе си да се 
приемат за установяване на съществена 
връзка със Съюза.
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__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

(Точният брой, който е значителен, 
следва да бъде определен по време на 
преговорите.)

Or. en

Изменение 207
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен 
брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването 
на дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 
или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, когато 
дейностите се насочват към една или 
повече държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 
или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 
национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
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национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 208
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Иван Щефанец, Андреа Каропо

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, когато 
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основа на наличието на значителен 
брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването 
на дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 
или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 
национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

дейностите се насочват към една или 
повече държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 
или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 
национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).
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Or. en

Изменение 209
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен 
брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването на 
дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 
или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 
национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на насочването на дейностите 
към една или повече държави членки. 
Насочването на дейностите към една 
или няколко държави членки може да се 
определи въз основа на всички 
релевантни обстоятелства, включително 
фактори като използването на език или 
на валута, които обикновено се 
използват в тази държава членка, или 
възможността за поръчване на продукти 
или услуги или за използване на 
национален домейн от първо ниво. 
Насочването на дейности към дадена 
държава членка може също така да бъде 
изведено от наличието на приложение в 
съответния национален магазин за 
приложения, от предоставянето на 
местна реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или от 
начина на управляване на връзките с 
клиентите, например чрез осигуряване 
на обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
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Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 210
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен 
брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването на 
дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на насочването на дейностите 
към една или повече държави членки. 
Насочването на дейностите към една 
или няколко държави членки може да се 
определи въз основа на всички 
релевантни обстоятелства, включително 
фактори като използването на език или 
на валута, които обикновено се 
използват в тази държава членка, или 
възможността за поръчване на продукти 
или услуги или за използване на 
национален домейн от първо ниво. 
Насочването на дейности към дадена 
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или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 
национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

държава членка може също така да бъде 
изведено от наличието на приложение в 
съответния национален магазин за 
приложения, от предоставянето на 
местна реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или от 
начина на управляване на връзките с 
клиентите, например чрез осигуряване 
на обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 211
Марк Анжел, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящият регламент следва (9) С настоящия регламент 



AM\1235592BG.docx 33/198 PE695.150v01-00

BG

да допълни, но да не засегне 
прилагането на правилата, произтичащи 
от други актове на правото на Съюза, с 
които се уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

напълно се хармонизират правилата, 
приложими към посреднически услуги 
при справянето с незаконно 
съдържание онлайн на вътрешния 
пазар, за да се гарантира безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда, 
в която основните права, залегнали в 
Хартата, са защитени ефективно, с 
оглед на подобряването на 
функционирането на вътрешния 
пазар. Съответно държавите членки 
не следва да приемат или запазват в 
сила допълнителни национални 
изисквания по отношение на 
въпросите, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, освен ако това 
би засегнало прякото и единно 
прилагане на напълно 
хармонизираните правила, 
приложими към доставчиците на 
посреднически услуги, що се отнася до 
необходимото за гарантиране на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Регламентът 
следва да допълни, но да не засегне 
прилагането на правилата, произтичащи 
от други актове на правото на Съюза, с 
които се уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
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които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

__________________ __________________
28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 212
Петра Камереверт, Евелин Гебхарт, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
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относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове 
предоставят на държавите членки 
възможността да приемат 
определени мерки на национално 
равнище.

относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
следва обаче да се прилагат по 
отношение на въпроси, които не са 
уредени в тези други актове, и не 
следва да засягат възможността на 
държавите членки да приемат и 
допълнително да разработват закони, 
подзаконови актове и други мерки, 
които служат на законен обществен 
интерес, по-конкретно за защита на 
свободата на информацията и 
медиите или за насърчаване на 
многообразието на медиите или 
възгледите, както и на културното 
или езиковото многообразие. По-
специално, в случай на противоречие 
между Директива 2010/13/ЕС и 
настоящия регламент, разпоредбите 
на Директива 2010/13/ЕС следва да 
имат предимство. По подобен начин 
законодателство, което е в 
съответствие с 
Директива 2010/13/ЕС на национално 
равнище, насочено към гарантиране и 
насърчаване на изпълнението на 
различни цели, които са в основата на 
аудио-визуалната политика на Съюза 
и на неговите държави членки, също 
следва да има предимство.

__________________ __________________
28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).
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29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

Or. en

Обосновка

Настоящият подход би могъл да доведе до това правилата на Законодателния акт за 
цифровите услуги де факто да имат предимство пред медийните и специфичните за 
сектора правила на държавите членки, както и пред специфичното за сектора право 
на Съюза. Поради това следва да се поясни, че Законодателният акт за цифровите 
услуги няма да пречи на възможностите на държавите членки да приемат 
допълнителни мерки, насочени към защитата на свободата на медиите и към 
насърчаване на медийния плурализъм и културното многообразие, включително 
правилата за междинните доставчици на услуги при прилагането на Директивата за 
аудио-визуалните медийни услуги.

Изменение 213
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван 
Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящият регламент следва 
да допълни, но да не засегне 
прилагането на правилата, 
произтичащи от други актове на 
правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 

(9) С настоящия регламент се 
хармонизират напълно правилата, 
приложими към посредническите 
услуги на вътрешния пазар, с цел 
гарантиране на безопасна и надеждна 
онлайн среда, ефективна защита на 
основните права и благоприятен 
бизнес климат. Съответно 
държавите членки не следва да 
приемат или да запазват в сила 
допълнителни национални изисквания 
по отношение на въпросите, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент. Това не изключва 
възможността да се прилага друго 
национално законодателство, 
приложимо към доставчиците на 
посреднически услуги в съответствие 
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посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

с правото на Съюза, включително 
Директива 2000/3/ЕО, и по-специално 
член 3 от нея, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

__________________ __________________
28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 214
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
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Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, наред с 
другите, които следва да се считат за 
lex specialis по отношение на 
общоприложимата рамка, установена в 
настоящия регламент. Правилата на 
настоящия регламент обаче се прилагат 
по отношение на въпроси, които не са 
уредени или не са изцяло уредени в тези 
други актове, както и по отношение на 
въпроси, по които тези други актове 
предоставят на държавите членки 
възможността да приемат определени 
мерки на национално равнище. За да 
подпомогне държавите членки и 
доставчиците, Комисията следва да 
предостави насоки относно това как 
да се тълкува взаимодействието 
между различните актове на Съюза и 
как да се предотвратят всякакво 
дублиране на изискванията по 
отношение на доставчиците или 
потенциални противоречия при 
тълкуването на сходни изисквания.
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__________________ __________________
28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 215
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
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отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище. Поради това 
глава III (членове 10 – 37) се прилага 
също и като хоризонтална рамка с 
необходимите изменения по 
отношение на посредническите 
услуги при прилагането на друго 
вторично законодателство, 
доколкото не са определени по-
специфични правила.

__________________ __________________
28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 216
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Правилата на настоящия регламент 
обаче се прилагат по отношение на 
въпроси, които не са уредени или не са 
изцяло уредени в тези други актове, 
както и по отношение на въпроси, по 
които тези други актове предоставят на 
държавите членки възможността да 
приемат определени мерки на 
национално равнище.

(9) Настоящият регламент следва да 
допълни, но да не засегне прилагането 
на правилата, произтичащи от други 
актове на правото на Съюза, с които се 
уреждат някои аспекти на 
предоставянето на посреднически 
услуги, по-специално 
Директива 2000/31/ЕО, с изключение на 
измененията, въведени с настоящия 
регламент, Директива 2010/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
нейните изменения28, и Регламент 
(ЕС).../... на Европейския парламент и на 
Съвета29 – предложение за Регламент 
относно терористичното съдържание 
онлайн. Поради това настоящият 
регламент няма отражение върху 
посочените други актове, които следва 
да се считат за lex specialis по 
отношение на общоприложимата рамка, 
установена в настоящия регламент. 
Настоящият регламент следва да 
зачита и правомощията на 
държавите членки по отношение на 
приемането на закони, насърчаващи 
свободата и плурализма на медиите, 
както и културното и езиковото 
многообразие. Правилата на настоящия 
регламент обаче се прилагат по 
отношение на въпроси, които не са 
уредени или не са изцяло уредени в тези 
други актове, както и по отношение на 
въпроси, по които тези други актове 
предоставят на държавите членки 
възможността да приемат определени 
мерки на национално равнище.

__________________ __________________
28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-

28 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 държавитe членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални 
медийни услуги (Директива за аудио-
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визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

29 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета – предложение за 
Регламент относно терористичното 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 217
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Правото на държавите членки 
да предоставят допълнителни 
задължения, освобождавания или 
дерогации, които служат на законен 
обществен интерес, по-конкретно за 
защита на свободата на 
информацията и медиите или за 
насърчаване на многообразието на 
медиите или възгледите и на 
културното или езиковото 
многообразие, следва да остане 
незасегнато. Поради сближаването 
на медиите за цялата онлайн среда 
може да са необходими 
законодателство и други мерки, 
които да гарантират и насърчават 
медийния плурализъм. Правото на 
държавите членки включва по-
специално материалноправни норми, 
процедурни правилници и правила за 
правоприлагане, включително 
регулаторната структура.

Or. en

Обосновка

Настоящият подход би могъл да доведе до това правилата на Законодателния акт за 
цифровите услуги де факто да имат предимство пред медийните и специфичните за 
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сектора правила на държавите членки по отношение на аудио-визуалните медийни 
услуги, както и пред специфичното за сектора право на Съюза. Поради това следва да 
се поясни, че Законодателният акт за цифровите услуги няма да пречи на 
разпоредбите на държавите членки по отношение на защитата и насърчаването на 
медийния плурализъм и културното многообразие, включително правилата за 
междинните доставчици на услуги, при прилагането на Директивата за аудио-
визуалните медийни услуги.

Изменение 218
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Като се зачита субсидиарната 
компетентност на Съюза да взема 
под внимание културните аспекти в 
своите действия съгласно член 167, 
параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, настоящият регламент не 
следва да засяга правомощията на 
държавите членки по отношение на 
техните съответни културни 
политики, нито да накърнява 
националните мерки, адресирани до 
междинните доставчици на услуги, с 
цел защита на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, свободата на медиите и 
с цел насърчаване на медийния 
плурализъм, както и на културното и 
езиковото многообразие.

Or. en

Изменение 219
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 10



PE695.150v01-00 44/198 AM\1235592BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От съображения за яснота следва 
също да се уточни, че настоящият 
регламент не засяга Регламент 
(ЕС) 2019/1148 на Европейския 
парламент и на Съвета30 и Регламент 
(ЕС) 2019/1150 на Европейския 
парламент и на Съвета31, 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета32 и Регламент 
(ЕС) [.../...] относно временна дерогация 
от някои разпоредби на Директива 
2002/58/ЕО33, както и правото на Съюза 
относно защитата на потребителите, и 
по-специално Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34, 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета35 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета36, 
изменена с Директива (ЕС) 2019/ 2161 
на Европейския парламент и на 
Съвета37, и относно защитата на 
личните данни, и по-специално 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета38. 
Защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни се урежда единствено от 
правилата на правото на Съюза в тази 
област, и по-специално от Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза 
относно условията на труд.

(10) От съображения за яснота следва 
също да се уточни, че настоящият 
регламент не засяга Регламент 
(ЕС) 2019/1148 на Европейския 
парламент и на Съвета30 и Регламент 
(ЕС) 2019/1150 на Европейския 
парламент и на Съвета31, 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета32 и Регламент 
(ЕС) [.../...] относно временна дерогация 
от някои разпоредби на 
Директива 2002/58/ЕО33, както и 
правото на Съюза относно защитата на 
потребителите, и по-специално 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета34, 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета35, Директива 
(ЕС) 2019/882 на Европейския 
парламенти и на Съвета и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета36, 
изменена с Директива (ЕС) 2019/ 2161 
на Европейския парламент и на 
Съвета37, и относно защитата на 
личните данни, и по-специално 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета38. 
Защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни се урежда единствено от 
правилата на правото на Съюза в тази 
област, и по-специално от Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза 
относно условията на труд.

__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за предлагането на 
пазара и употребата на прекурсори на 
взривни вещества, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 

30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за предлагането на 
пазара и употребата на прекурсори на 
взривни вещества, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 
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(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1). (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).
31 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).

31 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).

32 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).

32 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).

33 Регламент (ЕС) [.../...] относно 
временна дерогация от някои 
разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.

33 Регламент (ЕС) [.../...] относно 
временна дерогация от някои 
разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.

34 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“).

34 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“).

35 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

35 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори.

36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори.
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37 Директива (ЕС) 2019/ 2161 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на 
директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на потребителите в 
Съюза.

37 Директива (ЕС) 2019/ 2161 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на 
директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на потребителите в 
Съюза.

38 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 220
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От съображения за яснота следва 
също да се уточни, че настоящият 
регламент не засяга Регламент 
(ЕС) 2019/1148 на Европейския 
парламент и на Съвета30 и Регламент 
(ЕС) 2019/1150 на Европейския 
парламент и на Съвета31, 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета32 и Регламент 
(ЕС) [.../...] относно временна дерогация 
от някои разпоредби на Директива 
2002/58/ЕО33, както и правото на Съюза 
относно защитата на потребителите, и 
по-специално Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34, 

(10) От съображения за яснота следва 
също да се уточни, че настоящият 
регламент не засяга Регламент 
(ЕС) 2019/1148 на Европейския 
парламент и на Съвета30 и Регламент 
(ЕС) 2019/1150 на Европейския 
парламент и на Съвета31, 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета32 и Регламент 
(ЕС) [.../...] относно временна дерогация 
от някои разпоредби на Директива 
2002/58/ЕО33, както и правото на Съюза 
относно защитата на потребителите, и 
по-специално Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34, 
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Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета35 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета36, 
изменена с Директива (ЕС) 2019/ 2161 
на Европейския парламент и на 
Съвета37, и относно защитата на 
личните данни, и по-специално 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета38. 
Защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни се урежда единствено от 
правилата на правото на Съюза в тази 
област, и по-специално от Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза 
относно условията на труд.

Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета35 и 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета36, 
изменена с Директива (ЕС) 2019/ 2161 
на Европейския парламент и на 
Съвета37, и относно защитата на 
личните данни, и по-специално 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета38. 
Защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни се урежда единствено от 
правилата на правото на Съюза в тази 
област, и по-специално от Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза или 
на националното законодателство 
относно условията на труд, 
колективните трудови договори и 
системите за социална сигурност.

__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за предлагането на 
пазара и употребата на прекурсори на 
взривни вещества, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за предлагането на 
пазара и употребата на прекурсори на 
взривни вещества, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).

31 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).

31 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).

32 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).

32 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).

33 Регламент (ЕС) [.../...] относно 33 Регламент (ЕС) [.../...] относно 
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временна дерогация от някои 
разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.

временна дерогация от някои 
разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.

34 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“).

34 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“).

35 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

35 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори.

36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори.

37 Директива (ЕС) 2019/ 2161 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на 
директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на потребителите в 
Съюза.

37 Директива (ЕС) 2019/ 2161 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на 
директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на потребителите в 
Съюза.

38 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 

38 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
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L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 221
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се поясни, че 
настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза в 
областта на авторското право и 
сродните му права, с които се 
установяват специфични правила и 
процедури, които следва да останат 
незасегнати.

(11) Следва да се поясни, че 
настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза в 
областта на авторското право и 
сродните му права, и по-специално 
Директива (ЕС) 2019/790 относно 
авторското право и сродните му 
права в цифровия единен пазар, с които 
се установяват специфични правила и 
процедури, които следва да останат 
незасегнати.

Or. en

Изменение 222
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се поясни, че 
настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза в 
областта на авторското право и 
сродните му права, с които се 
установяват специфични правила и 
процедури, които следва да останат 
незасегнати.

(11) Следва да се поясни, че 
настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза в 
областта на авторското право и 
сродните му права.
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Or. en

Изменение 223
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това 
понятие следва да се разбира като 
обозначаващо информация, 
независимо от нейната форма, която 
съгласно приложимото право е 
незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която се отнася до дейности, които 
са незаконни, като например 
споделяне на изображения с детска 
порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията 
или фалшифицирани продукти, 
неразрешено използване на защитени 
с авторско право материали или 
дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на 
потребителите. В това отношение е 
без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността 
произтича от разпоредби на правото 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано строго, като обхваща 
всяка дейност, която е предвидена или 
наказуема от приложимия закон в 
съответната държава членка.
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на Съюза или на националното 
законодателство, което е в 
съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество 
или предмет на въпросното 
законодателство.

Or. fr

Изменение 224
Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности, включително фалшиви 
онлайн профили. Незаконното 
съдържание често се разпространява 
онлайн тъкмо посредством фалшиви 
онлайн профили. А именно, 
фалшивото представяне в „онлайн 
света“ не следва да бъде законно, тъй 
като e незаконно и фалшивото 
представяне в „офлайн света“. Този 
подход е явно проявление на принципа, 
че това, което е незаконно офлайн, не 
следва да се позволи да остане законно 
онлайн. Освен това понятието за 
„незаконно съдържание“ следва да се 
разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
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незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Изменение 225
Мортен Льокегор, Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс, Марко Дзуло, Джорди Каняс, 
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятията 
„незаконно съдържание“ и „незаконни 
стоки“ следва да поддържат общата 
идея, че това, което е незаконно 
офлайн, следва да е незаконно и 
онлайн. Понятията следва да бъдат 
дефинирани широко, за да обхващат 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално понятията 
следва да се разбират като 
обозначаващи информация, независимо 
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незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право 
материали или дейности, включващи 
нарушения на правото за защита на 
потребителите. В това отношение е без 
значение дали незаконосъобразността 
на информацията или дейността 
произтича от разпоредби на правото на 
Съюза или на националното 
законодателство, което е в съответствие 
с правото на Съюза, както и какво е 
точното естество или предмет на 
въпросното законодателство.

от нейната форма, която съгласно 
приложимото право е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която не е в съответствие с правото 
на Съюза, тъй като се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, продажба на продукти или 
предоставяне на услуги в нарушение 
на правото за защита на потребителите, 
неразрешено използване на защитени 
с авторско право материали. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Обосновка

Незаконните продукти следва да бъдат изрично посочени.      Не е достатъчно 
„незаконните продукти“ да бъдат включени в определението за „незаконно 
съдържание“, тъй като продуктите се регламентират много по-различно от 
съдържанието.

Изменение 226
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, 
предсказуема и надеждна онлайн 
среда, за целите на настоящия 
регламент понятието „незаконно 
съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това 
понятие следва да се разбира като 
обозначаващо информация, независимо 
от нейната форма, която съгласно 
приложимото право е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която се отнася до дейности, които са 
незаконни, като например споделяне на 
изображения с детска порнография, 
незаконно разпространяване на 
изображения от лично естество без 
съгласието на заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията или 
фалшифицирани продукти, неразрешено 
използване на защитени с авторско 
право материали или дейности, 
включващи нарушения на правото за 
защита на потребителите. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

(12) За целите на настоящия 
регламент понятието „незаконно 
съдържание“ следва да се разбира като 
обозначаващо информация, независимо 
от нейната форма, която съгласно 
приложимото право е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която не е в съответствие с правото 
на Съюза, тъй като се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни, че определението за незаконно съдържание не включва 
съдържание, което само описва или прави препратка към незаконни дейности.
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Изменение 227
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право на Съюза или национално 
законодателство в резултат от 
показването ѝ чрез посредническа 
услуга сама по себе си е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или е 
такава поради пряката ѝ връзка с и 
насърчаване на незаконна дейност, 
като например споделяне на 
изображения с детска порнография, 
незаконно разпространяване на 
изображения от лично естество без 
съгласието на заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията или 
фалшифицирани продукти, незаконна 
търговия с животни, растения и 
вещества, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
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информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Изменение 228
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, предоставяне на незаконни 
услуги, като например услуги по 
настаняване на платформи за 
краткосрочно отдаване под наем, 
които не са в съответствие с 
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незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

правото на Съюза или националното 
законодателство, неразрешено 
използване на защитени с авторско 
право материали или дейности, 
включващи нарушения на правото за 
защита на потребителите. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Изменение 229
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да 
поддържа общата идея, че това, 
което е незаконно офлайн, следва да е 
незаконно и онлайн. Понятието 
следва да бъде дефинирано широко, за 
да обхваща информацията, свързана с 
незаконно съдържание, продукти, 
услуги и дейности. По-специално това 
понятие следва да се разбира като 
обозначаващо информация, независимо 
от нейната форма, която съгласно 
приложимото право е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която се отнася до дейности, които са 
незаконни, като например споделяне на 
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заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, 
което е в съответствие с правото на 
Съюза, както и какво е точното естество 
или предмет на въпросното 
законодателство.

изображения с детска порнография, 
незаконно разпространяване на 
изображения от лично естество без 
съгласието на заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията или 
фалшифицирани продукти, неразрешено 
използване на защитени с авторско 
право материали или дейности, 
включващи нарушения на правото за 
защита на потребителите. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, както 
и какво е точното естество или предмет 
на въпросното законодателство.

Or. en

Изменение 230
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
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дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
включително Хартата на основните 
права на Европейския съюз, както и 
какво е точното естество или предмет на 
въпросното законодателство.

Or. en

Изменение 231
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано по подходящ начин и да 
обхваща и незаконна информация, 
пряко свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
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изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася пряко 
до дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, незаконна търговия с 
животни, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство. 

Or. en

Изменение 232
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
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информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, незаконна търговия с 
животни, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Изменение 233
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
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съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, 
което е в съответствие с правото на 
Съюза, както и какво е точното естество 
или предмет на въпросното 
законодателство.

съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, 
когато то е в съответствие с правото 
на Съюза, както и какво е точното 
естество или предмет на въпросното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Националното законодателство трябва да бъде е в съответствие с правото на 
Съюза. Следва да се избягва също и косвено валидиране посредством Законодателния 
акт за цифровите услуги на национални закони, в които е дефинирано незаконното 
съдържание, когато тези национални закони нарушават правото на Съюза.

Изменение 234
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това 
понятие следва да се разбира като 
обозначаващо информация, независимо 
от нейната форма, която съгласно 
приложимото право е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която се отнася до дейности, които са 
незаконни, като например споделяне на 
изображения с детска порнография, 
незаконно разпространяване на 
изображения от лично естество без 
съгласието на заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията или 
фалшифицирани продукти, неразрешено 
използване на защитени с авторско 
право материали или дейности, 
включващи нарушения на правото за 
защита на потребителите. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
подходящо разграничено от 
„потенциално вредно съдържание“. 
По-специално понятието „незаконно 
съдържание“ следва да се разбира като 
обозначаващо информация, независимо 
от нейната форма, която съгласно 
приложимото право е незаконна, като 
например изказванията, подстрекаващи 
към омраза, или терористично 
съдържание и незаконно 
дискриминационно съдържание, или 
която се отнася до дейности, които са 
незаконни, като например споделяне на 
изображения с детска порнография, 
незаконно разпространяване на 
изображения от лично естество без 
съгласието на заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията или 
фалшифицирани продукти, неразрешено 
използване на защитени с авторско 
право материали или дейности, 
включващи нарушения на правото за 
защита на потребителите. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. it

Изменение 235
Барбара Талер
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Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Туризмът е един от основните 
стълбове на европейската икономика, 
поради което е от първостепенно 
значение и предоставянето на услуги 
по настаняване на платформи за 
краткосрочно отдаване под наем да 
бъде уредено пряко в 
законодателството, за да се 
гарантират справедливи и еднакви 
условия на конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 236
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
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налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които услугата 
се предоставя от кооперативни 
организации само на техните членове, 
установени в Европейския съюз, с 
които те имат пряка връзка от 
гледна точка на организацията, 
сътрудничеството или капиталовата 
собственост в рамките на 
организирана мрежа за 
разпространение, осъществяваща 
дейност публично под общо 
отличително наименование, или при 
които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

Or. en

Изменение 237
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
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необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя. 
Освен това компютърните услуги „в 
облак“, които не изпълняват активна 
роля при разпространението, 
монетизирането и организацията на 
информацията сред обществеността 
или крайните ползватели, по тяхно 
искане, не следва да се разглеждат 
като онлайн платформи.
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Or. en

Изменение 238
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата, или които си 
взаимодействат с генерирано от 
потребителите съдържание или 
запазват наличните технически 
възможности за справяне с проблема 
по най-целесъобразния и 
пропорционален начин. Същевременно, 
за да се избегне налагането на 
прекалено широки задължения, 
доставчиците на хостинг услуги не 
следва да се разглеждат като онлайн 
платформи, при които 
разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
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представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

Or. en

Изменение 239
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи, 
платформите за споделяне на 
съдържание, търсачките, 
платформите за излъчване на живо в 
интернет, услугите за съобщения или 
онлайн пазарите, следва да бъдат 
определени като доставчици на хостинг 
услуги, които не само съхраняват 
информация, предоставена от 
получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата. Същевременно, за да се 
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разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

избегне налагането на прекалено 
широки задължения, доставчиците на 
хостинг услуги не следва да се 
разглеждат като онлайн платформи, при 
които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

Or. en

Изменение 240
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или 
онлайн пазарите, следва да бъдат 
определени като доставчици на хостинг 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, 
търсачките, социалните мрежи или 
онлайн пазарите и платформите за 
излъчване на живо в интернет или 
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услуги, които не само съхраняват 
информация, предоставена от 
получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата. Същевременно, за да се 
избегне налагането на прекалено 
широки задължения, доставчиците на 
хостинг услуги не следва да се 
разглеждат като онлайн платформи, при 
които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

доставчиците на частни 
съобщителни услуги следва да бъдат 
определени като доставчици на хостинг 
услуги, които не само съхраняват 
информация, предоставена от 
получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата. Същевременно, за да се 
избегне налагането на прекалено 
широки задължения, доставчиците на 
хостинг услуги не следва да се 
разглеждат като онлайн платформи, при 
които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

Or. en

Изменение 241
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
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бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или 
онлайн пазарите, следва да бъдат 
определени като доставчици на хостинг 
услуги, които не само съхраняват 
информация, предоставена от 
получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата. Същевременно, за да се 
избегне налагането на прекалено 
широки задължения, доставчиците на 
хостинг услуги не следва да се 
разглеждат като онлайн платформи, при 
които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи, 
търсачките, онлайн пазарите и 
услугите за съобщения, използвани 
като канали за продажба, следва да 
бъдат определени като доставчици на 
хостинг услуги, които не само 
съхраняват информация, предоставена 
от получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата. Същевременно, за да се 
избегне налагането на прекалено 
широки задължения, доставчиците на 
хостинг услуги не следва да се 
разглеждат като онлайн платформи, при 
които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

Or. en

Изменение 242
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
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Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Освен това, за да се избегне 
налагането на задължения 
едновременно на двама доставчици за 
едно и също съдържание, дадена 
хостинг услуга следва да се счита за 
онлайн платформа само когато има 
пряка връзка с получателя на 
услугата. Доставчик на хостинг 
услуги, който служи като 
инфраструктура за онлайн 
платформа, не следва да се счита за 
онлайн платформа въз основа на тази 
връзка, когато изпълнява косвено 
решенията на онлайн платформата и 
нейните ползватели.

Or. en

Изменение 243
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) За целите на настоящия 
регламент дадена компютърна услуга 
„в облак“ не следва да се счита за 
„онлайн платформа“, когато 
разрешаването на разпространението 
на хипервръзки към конкретно 
съдържание е незначителна и 
спомагателна характеристика. Освен 
това дадена компютърна услуга „в 
облак“, която служи като 
инфраструктура, например като 
основни инфраструктурни услуги за 
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съхранение и компютърни услуги на 
основано на интернет приложение 
или онлайн платформа, не следва 
сама по себе си да се счита като 
разпространяваща сред 
обществеността информация, 
съхранявана или обработвана по 
искане на получател на приложение 
или на онлайн платформа, която тя 
съхранява.

Or. en

Изменение 244
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на голям или потенциално неограничен 
брой лица, т.е. осигуряване на лесен 
достъп до нея за ползвателите като цяло, 
без да са нужни допълнителни действия 
от страна на получателя на услугата, 
предоставящ информацията, независимо 
от това дали тези лица действително се 
ползват от достъпа до въпросната 
информация. Съответно, когато 
достъпът до информация изисква 
регистрация или допускане до група 
ползватели, такава информация 
следва да се счита за обществено 
достъпна само ако ползвателите, 
които желаят да получат достъп до 
такава информация, се регистрират 
автоматично или се допускат без 
човешка намеса за решение или подбор 
на ползвателите, на които да се 
предостави достъп. Възможността да 
се създават групи от ползватели на 
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Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

дадена услуга, включително услуга за 
съобщения, не означава сама по себе си, 
че разпространяваната по този начин 
информация не се разпространява сред 
обществеността. Понятието обаче 
следва да изключва разпространението 
на информация в рамките на затворени 
групи, състоящи се от ограничен брой 
предварително определени лица, като 
се вземе под внимание потенциалът 
на групите да се превръщат в 
инструменти за широко 
разпространение на съдържание сред 
обществеността. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент, когато не отговарят на 
горепосочените критерии за 
„разпространение сред 
обществеността“. Информацията 
следва да се приема за разпространявана 
сред обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията. 
Услугите за споделяне на файлове и 
други компютърни услуги „в облак“ 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент дотолкова, доколкото 
подобни услуги се използват за 
предоставяне на съхранената 
информация на обществеността по 
пряко искане на доставчика на 
съдържание.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en



AM\1235592BG.docx 75/198 PE695.150v01-00

BG

Изменение 245
Брандо Бенифеи, Кристел Шалдемозе, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията. 
Следователно от обхвата на 
настоящия регламент следва да се 
изключат доставчиците на услуги, 
като например инфраструктура за 
компютърни услуги „в облак“, които 
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се предоставят по искане на други 
страни, различни от доставчиците 
на съдържание, и само непряко 
облагодетелстват последните. 
Настоящият регламент следва да 
обхваща например доставчиците на 
социални мрежи, услуги за споделяне 
на видео, образ и звук, както и услуги 
за споделяне на файлове и други 
компютърни услуги „в облак“, 
доколкото тези услуги се използват за 
предоставяне на съхранената 
информация на обществеността по 
пряко искане на доставчика на 
съдържание. Когато доставчик на 
услуги предлага услуги, различни от 
хостинг, настоящият регламент 
следва да се прилага само за услугите, 
които попадат в неговия обхват.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 246
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
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информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията. 
Понятието „разпространение сред 
обществеността“ не следва да се 
прилага по отношение на 
компютърни услуги „в облак“, 
включително услуги „в облак“ между 
стопански субекти, по отношение на 
които доставчикът на услуги няма 
договорни права относно това какво 
съдържание се съхранява или как то 
се обработва или се прави публично 
достъпно от неговите клиенти или 
крайни ползватели на такива 
клиенти, и когато доставчикът на 
услуги няма технически капацитет 
да премахне конкретно съдържание, 
съхранявано от неговите клиенти или 
крайните ползватели на неговите 
услуги. Когато доставчик на услуги 
предлага няколко услуги, настоящият 
регламент следва да се прилага само 
по отношение на услугите, които 
попадат в неговия обхват.

__________________ __________________
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39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 247
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Съответно, когато 
достъпът до информация изисква 
регистрация или допускане до група 
ползватели, информацията следва да 
се счита за разпространена сред 
обществеността само когато 
ползвателите, които желаят да 
получат достъп до информацията, се 
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приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

регистрират автоматично или се 
допускат без човешко решение или 
подбор на кого да се предостави 
достъп. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
може, като цяло, да не се считат за 
разпространение сред 
обществеността. Информацията 
следва да се приема за разпространявана 
сред обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 248
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
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тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, не следва да се считат за 
осигуряващи разпространение сред 
обществеността. Информацията 
следва да се приема за разпространявана 
сред обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията. 
Когато повече от един доставчик 
участва в разпространението на 
дадена информация сред 
обществеността, задълженията, 
свързани с тази разпространена 
информация, следва да се поемат от 
външно ориентирания доставчик, 
който е най-близо от гледна точка на 
възможността за достъп за крайния 
получател на крайната услуга.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en
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Изменение 249
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията. 
Услуги, като например услуги за 
интернет инфраструктура или 
доставчици на компютърни услуги „в 
облак“, които се предоставят по 
искане на други страни, различни от 
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доставчиците на съдържание, и само 
непряко облагодетелстват 
последните, не следва да бъдат 
обхванати от определението за 
онлайн платформи.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 250
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Брандо 
Бенифеи, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
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определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията. 
Следователно доставчиците на 
услуги, като например 
инфраструктура за компютърни 
услуги в „облак“, които се 
предоставят по искане на други 
страни, различни от доставчиците 
на съдържание, и само непряко 
облагодетелстват последните, не 
следва да бъдат обхванати от 
определението за онлайн платформи.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 251
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 

(14) Понятието „разпространение 
сред обществеността“, използвано в 
настоящия регламент, следва да 
включва предоставянето на информация 
на потенциално неограничен брой лица, 
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т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Понятието обаче следва да изключва 
разпространението на информация в 
рамките на затворени групи, състоящи 
се от ограничен брой предварително 
определени лица. Междуличностните 
съобщителни услуги, както са 
определени в Директива (ЕС) 2018/1972 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, като например електронни 
писма или частни съобщителни услуги, 
попадат извън обхвата на настоящия 
регламент. Информацията следва да се 
приема за разпространявана сред 
обществеността по смисъла на 
настоящия регламент само когато това 
се случва по пряка молба от получателя 
на услугата, предоставил информацията.

т.е. осигуряване на лесен достъп до нея 
за ползвателите като цяло, без да са 
нужни допълнителни действия от страна 
на получателя на услугата, предоставящ 
информацията, независимо от това дали 
тези лица действително се ползват от 
достъпа до въпросната информация. 
Възможността да се създават групи от 
ползватели на дадена услуга не означава 
сама по себе си, че разпространяваната 
по този начин информация не се 
разпространява сред обществеността. 
Затворени групи, състоящи се от 
ограничен брой предварително 
определени ползватели, следва да 
бъдат признати като средство за 
разпространение сред 
обществеността. Понятието обаче 
следва да изключва разпространението 
на информация в рамките на затворени 
групи, състоящи се от ограничен брой 
предварително определени лица. 
Междуличностните съобщителни 
услуги, както са определени в 
Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета39, 
като например електронни писма или 
частни съобщителни услуги, попадат 
извън обхвата на настоящия регламент. 
Информацията следва да се приема за 
разпространявана сред обществеността 
по смисъла на настоящия регламент 
само когато това се случва по пряка 
молба от получателя на услугата, 
предоставил информацията.

__________________ __________________
39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

39 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена), (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

Or. en
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Изменение 252
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Услугите на онлайн местата 
за търговия заслужават специално 
внимание поради големия брой 
незаконни дейности, откривани на 
техните онлайн интерфейси. Онлайн 
местата за търговия са услуги, които 
предоставят възможност на или 
улесняват търговците да направят 
своите продукти и услуги достъпни за 
потребителите, независимо дали 
договорът е сключен в рамките на 
онлайн интерфейса на доставчика на 
онлайн платформата или извън него. 
Поради това услугите на онлайн 
местата за търговия не следва да се 
разбират само като платформи, 
които директно улесняват 
продажбата на продукти или услуги, 
но и като онлайн платформи, на 
които получателите на услугата 
могат да позиционират реклами за 
предлагане на продукти или услуги; 
онлайн платформи, които предлагат 
на получателите услуги по 
сравняване, консултантски услуги или 
услуги, свързани с репутацията, също 
ще попаднат в обхвата на услугите 
на онлайн местата за търговия, тъй 
като без тях потребителите нямаше 
да имат достъп до подобни продукти, 
услуги или търговци.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се поясни какво попада в обхвата на определението за 
онлайн места за търговия.
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Изменение 253
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В съответствие с 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламенти и на Съвета за някои 
правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия), 
настоящият регламент не следва да 
се прилага за хазартни дейности и 
това изключване следва да се отнася 
само до игрите на късмета, лотарии и 
сделки, свързани със залагания, които 
включват залагания с парична 
стойност; това не включва промоции 
или игри, които целят насърчаване на 
продажбите на стоки или услуги и за 
които плащанията, ако възникнат 
такива, служат единствено за 
придобиване на рекламираните стоки 
или услуги.

Or. en

Изменение 254
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Гарантирането, че 
доставчиците на посреднически 
услуги могат да предлагат сигурно и 
ефективно криптиране от край до 
край, е от съществено значение за 
доверието към и сигурността на 
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цифровите услуги на цифровия единен 
пазар и ефективно предотвратява 
достъп от страна на 
неупълномощени трети лица.

Or. en

Обосновка

В съответствие с IMCO INL P9_TA(2020)0272, точка 26: „подчертава колко е важно 
да се прилага ефективно цялостно криптиране на данните, тъй като то е от 
съществено значение за доверието към и сигурността в интернет и ефективно 
предотвратява достъп от страна на неупълномощени трети лица;“.

Изменение 255
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Правната сигурност, която 
осигурява хоризонталната рамка за 
условно освобождаване от отговорност 
на доставчиците на посреднически 
услуги, предвидена в настоящия 
регламент, позволи разработването и 
разпространението на много нови 
услуги в рамките на вътрешния пазар. 
Следователно тази рамка следва да бъде 
запазена. Същевременно, с оглед на 
различията при транспонирането и 
прилагането на съответните правила на 
национално равнище и от съображения 
за яснота и съгласуваност, тази рамка 
следва да бъде включена в настоящия 
регламент. Необходимо е също така да 
се изяснят някои елементи от тази рамка 
в светлината на практиката на Съда на 
Европейския съюз.

(16) Правната сигурност, която 
осигурява хоризонталната рамка за 
условно освобождаване от отговорност 
на доставчиците на посреднически 
услуги, предвидена в 
Директива 2000/31/ЕО, позволи 
разработването и разпространението на 
много нови услуги в рамките на 
вътрешния пазар. Следователно тази 
рамка следва да бъде запазена. 
Същевременно, с оглед на различията 
при транспонирането и прилагането на 
съответните правила на национално 
равнище и от съображения за яснота и 
съгласуваност, тази рамка следва да 
бъде включена в настоящия регламент. 
Необходимо е също така да се изяснят 
някои елементи от тази рамка в 
светлината на практиката на Съда на 
Европейския съюз, както и 
технологичното и пазарното 
развитие.

Or. en
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Изменение 256
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съответните правила на глава 
II следва да определят случаите, в 
които съответният доставчик на 
посреднически услуги не може да бъде 
подведен под отговорност във връзка с 
незаконно съдържание, предоставено 
от получателите на услугата. Тези 
правила не следва да се разбират като 
осигуряващи положителна основа за 
установяване на това кога даден 
доставчик може да бъде подведен под 
отговорност, което следва да се 
определя съгласно приложимите 
разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство. 
Освен това освобождаването от 
отговорност, установено в 
настоящия регламент, следва да се 
прилага по отношение на всякакъв вид 
отговорност спрямо всякакъв вид 
незаконно съдържание, независимо от 
конкретния предмет или естество на 
съответното законодателство.

заличава се

Or. fr

Изменение 257
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съответните правила на глава II (17) Съответните правила на глава II 
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следва да определят единствено 
случаите, в които съответният 
доставчик на посреднически услуги не 
може да бъде подведен под отговорност 
във връзка с незаконно съдържание, 
предоставено от получателите на 
услугата. Тези правила не следва да се 
разбират като осигуряващи 
положителна основа за установяване на 
това кога даден доставчик може да бъде 
подведен под отговорност, което следва 
да се определя съгласно приложимите 
разпоредби на правото на Съюза или на 
националното законодателство. Освен 
това освобождаването от отговорност, 
установено в настоящия регламент, 
следва да се прилага по отношение на 
всякакъв вид отговорност спрямо 
всякакъв вид незаконно съдържание, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на съответното 
законодателство.

следва да определят единствено 
случаите, в които съответният 
доставчик на посреднически услуги не 
може да бъде подведен под отговорност 
във връзка с незаконно съдържание, 
предоставено от получателите на 
услугата. Тези правила не следва в 
никакъв случай да се разбират като 
осигуряващи положителна основа за 
установяване на това кога даден 
доставчик може да бъде подведен под 
отговорност, което следва да се 
определя съгласно приложимите 
разпоредби на правото на Съюза или на 
националното законодателство. Освен 
това освобождаването от отговорност, 
установено в настоящия регламент, 
следва да се прилага по отношение на 
всякакъв вид отговорност спрямо 
всякакъв вид незаконно съдържание, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на съответното 
законодателство.

Or. en

Изменение 258
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа, 
автоматична и пасивна обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
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следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик. 
Счита се, че доставчикът на 
посреднически услуги играе активна 
роля, когато оптимизира, 
популяризира, класифицира, 
организира и препраща 
съдържанието, независимо дали това 
е извършено по автоматизиран начин 
или не.

Or. en

Изменение 259
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична и пасивна обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
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отговорност на въпросния доставчик. отговорност на въпросния доставчик 
или когато доставчикът 
приоритизира или популяризира 
съдържанието, неговото представяне 
или монетизиране отвъд 
предлагането на основни функции за 
търсене и индeксиране, които са 
абсолютно необходими за навигация в 
съдържанието.

Or. en

Изменение 260
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе 
активна роля, която му позволява да 
се запознае с тази информация или да я 
контролира. Съответно тези 
освобождавания не следва да се 
прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги е запознат с тази 
информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

Or. en
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Изменение 261
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа, 
автоматична и пасивна обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик 
или когато междинният доставчик 
на услуги оптимизира или 
популяризира съдържание, считано за 
законно, независимо дали този процес 
е автоматизиран.

Or. en

Изменение 262
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Освобождаването от (18) Освобождаването от 
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отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
с тази информация или да я контролира. 
Самото класиране или показване в 
ред, или използването на система за 
препоръчване на съдържание обаче не 
следва да се считат за упражняващи 
контрол върху информацията. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

Or. en

Изменение 263
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 

(18) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да се прилага в 
случаите, когато доставчикът на 
посреднически услуги не се ограничава 
до неутралното предоставяне на 
услугите, чрез чисто техническа и 
автоматична обработка на 
информацията, предоставяна от 
получателя на услугата, а играе активна 
роля, която му позволява да се запознае 
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с тази информация или да я контролира. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

с тази информация или да я контролира, 
или да се ползва от достъп до нея. 
Съответно тези освобождавания не 
следва да се прилагат по отношение на 
отговорността, свързана с 
информацията, предоставяна не от 
получателя на услугата, а от самия 
доставчик на посредническата услуга, 
включително когато информацията е 
била разработена под редакционната 
отговорност на въпросния доставчик.

Or. en

Обосновка

В съответствие с Решение на Съда на ЕС по дело C-324/09.

Изменение 264
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Тези освобождавания от 
отговорност не следва също така да 
се прилагат за доставчици на 
посреднически услуги, които не 
спазват задълженията за дължима 
грижа по настоящия регламент. 
Обвързването с условия следва също 
така да гарантира, че стандартите 
за допустимост за тези 
освобождавания допринасят за високо 
равнище на безопасност и доверие в 
онлайн средата по начин, по който се 
насърчава справедлив баланс на 
правата на всички заинтересовани 
страни.

Or. en
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Изменение 265
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Освобождаванията от 
отговорност, установени в 
настоящия регламент, не следва да се 
прилагат за доставчици на 
посреднически услуги, които не 
спазват задълженията за дължима 
грижа по настоящия регламент. 
Обвързването с условия следва също 
така да гарантира, че стандартите 
за допустимост за такива 
освобождавания допринасят за високо 
равнище на безопасност и доверие в 
онлайн средата.

Or. en

Изменение 266
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Доставчик на посреднически 
услуги, който умишлено си сътрудничи 
с получател на услугите, за да 
предприеме незаконни дейности, не 
предоставя своята услуга неутрално и 
поради това не следва да може да се 
възползва от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент.

(20) Доставчик на посреднически 
услуги, който умишлено си сътрудничи 
с получател на услугите, за да 
предприеме незаконни дейности, или 
чиято основна цел е да участва в 
такива дейности или да ги улеснява, 
не следва следователно да може да се 
възползва от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 267
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Доставчик на посреднически 
услуги, който умишлено си 
сътрудничи с получател на услугите, за 
да предприеме незаконни дейности, не 
предоставя своята услуга неутрално и 
поради това не следва да може да се 
възползва от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент.

(20) Доставчик на посреднически 
услуги, който работи с получател на 
услугите, за да предприеме незаконни 
дейности, не предоставя своята услуга 
неутрално, нито пасивно и поради това 
не следва да може да се възползва от 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 268
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Доставчик на посреднически 
услуги, който умишлено си 
сътрудничи с получател на услугите, 
за да предприеме незаконни дейности, 
не предоставя своята услуга неутрално и 
поради това не следва да може да се 
възползва от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент.

(20) Доставчик на посреднически 
услуги, чиято основна цел е да 
участва в незаконни дейности или да 
ги улеснява, не предоставя своята 
услуга неутрално и поради това не 
следва да може да се възползва от 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 269
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не променя 
информацията, която пренася. 
Същевременно, това изискване не 
следва да се разбира като обхващащо 
действията от технически характер, 
които се извършват в процеса на пренос, 
тъй като тези действия не изменят 
целостта на пренасяната информация.

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не променя 
информацията, която пренася. 
Същевременно това изискване не следва 
да се разбира като обхващащо 
действията от технически характер, 
които се извършват в процеса на пренос, 
тъй като тези действия не изменят 
целостта на пренасяната информация. 
То не следва да се разбира и като 
обхващащо класирането или 
разпределянето на информацията, 
така че тя да стане тя достъпна за 
даден ползвател, нито действия, 
необходими за гарантиране на 
сигурността на преносите.

Or. en

Изменение 270
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не променя 
информацията, която пренася. 
Същевременно, това изискване не 
следва да се разбира като обхващащо 

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не променя 
информацията, която пренася. 
Същевременно това изискване не следва 
да се разбира като обхващащо 
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действията от технически характер, 
които се извършват в процеса на пренос, 
тъй като тези действия не изменят 
целостта на пренасяната информация.

действията от технически характер, 
като например управление на 
мрежата, които се извършват в 
процеса на пренос, тъй като тези 
действия не изменят целостта на 
пренасяната информация.

Or. en

Изменение 271
Брандо Бенифеи, Кристел Шалдемозе, Моника Беньова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не променя 
информацията, която пренася. 
Същевременно, това изискване не 
следва да се разбира като обхващащо 
действията от технически характер, 
които се извършват в процеса на пренос, 
тъй като тези действия не изменят 
целостта на пренасяната информация.

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не подбира, 
класира или променя информацията, 
която пренася. Същевременно това 
изискване не следва да се разбира като 
обхващащо действията от технически 
характер, които се извършват в процеса 
на пренос, тъй като тези действия не 
изменят целостта на пренасяната 
информация.

Or. en

Изменение 272
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание, като вземе под 
внимание потенциалната вреда, 
която въпросното незаконно 
съдържание може да причини. За да 
се гарантира хармонизирано 
прилагане на премахването на 
незаконно съдържание в целия Съюз, 
доставчикът следва в рамките на 24 
часа да премахне или да блокира 
достъпа до незаконно съдържание, 
което може сериозно да навреди на 
обществения ред, обществената 
сигурност или общественото здраве 
или да нанесе сериозни поражения на 
здравето или безопасността на 
потребителите. Според утвърдената 
практика на Съда на Европейския 
съюз и в съответствие с 
Директива 2000/31/EО понятието за 
„обществен ред“ включва истинска, 
реална и достатъчно сериозна 
заплаха, която засяга някой от 
основните интереси на обществото, 
по-специално във връзка с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и съдебното 
преследване на престъпления, 
включително закрилата на 
малолетните и непълнолетните лица 
и борбата срещу подстрекаването 
към омраза на расова, сексуална, 
религиозна основа или на основа 
националност, и накърняването на 
човешкото достойнство на отделни 
лица. Понятието за „обществен ред“ 
съгласно с тълкуването на Съда на 
Европейския съюз обхваща както 
вътрешната сигурност на дадена 
държава членка, която може да бъде 
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засегната от, наред с другото, 
директна заплаха, и физическата 
сигурност на населението на 
въпросната държава членка, така и 
външната сигурност, която може да 
бъде засегната от, наред с другото, 
риск от сериозно смущаване на 
външните отношения на тази 
държава членка или на мирното 
съвместно съществуване на 
народите. Когато незаконното 
съдържание не вреди сериозно на 
обществения ред, обществената 
сигурност, общественото здраве или 
на здравето или безопасността на 
потребителите, доставчикът следва 
да премахне или да блокира достъпа 
до незаконно съдържание в срок от 
седем дни. Сроковете, посочени в 
настоящия регламент, не следва да 
засягат конкретните срокове, 
определени в правото на Съюза или в 
административни или съдебни 
заповеди. Доставчикът може да се 
отклони от сроковете, посочени в 
настоящия регламент, поради 
непреодолима сила или основателни 
технически или оперативни причини, 
но от него следва да се изисква да 
информира компетентните органи, 
както е предвидено в настоящия 
регламент. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
Хартата на основните права, 
включително високо равнище на 
защита на потребителите и свобода 
на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
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когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Or. en

Изменение 273
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание. Ако 
доставчиците предприемат 
действия, веднага щом действително 
узнаят за незаконно съдържание, те 
следва да продължат да се възползват 
от освобождаванията от 
отговорност, посочени в членове 3, 4 и 
5, дори когато предприемат 
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доброволни разследвания по собствена 
инициатива или действия съгласно 
член 27.

Or. en

Изменение 274
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. При услугите за 
„хостинг“ трябва да се вземе под 
внимание вредата, която 
потенциално може да настъпи, и да 
се предприемат действия по 
пропорционален начин. Премахването 
или блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Or. en
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Изменение 275
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно 
и да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва да действа експедитивно и да 
премахне или блокира достъпа до 
съдържание, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
очевидно незаконно, или когато е бил 
осведомен за незаконния характер на 
съдържанието. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Or. en

Изменение 276
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, след като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Or. en

Изменение 277
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно 
и да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае за 
очевидно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления, да 
действа незабавно и да премахне или 
блокира достъпа до това съдържание. 
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блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят 
на даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Премахването или блокирането на 
достъпа следва да се извършва при 
спазване на принципа на свобода на 
словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, така че за 
неспециалиста да е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно и е свързано с тежки 
престъпления.

Or. nl

Изменение 278
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа незабавно и да 
премахне или блокира достъпа до това 
съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
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настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Or. en

Изменение 279
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr
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Изменение 280
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно 
и да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва да действа и да премахне или 
блокира достъпа до незаконното 
съдържание, когато подобно 
съдържание се счита за незаконно 
съгласно правото на Съюза или 
законодателството на държавата 
членка. Премахването или блокирането 
на достъпа следва да се извършва при 
спазване на принципа на свобода на 
словото. Доставчикът може 
действително да узнае за незаконното 
съдържание, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат точни и надлежно 
обосновани, за да позволят на даден 
икономически субект да идентифицира, 
оцени и, когато е целесъобразно, да 
предприеме действия срещу 
предполагаемото незаконно 
съдържание.

Or. en

Изменение 281
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Барбара Талер
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Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Освобождаването от 
отговорност не следва да се прилага, 
когато получателят на услугата 
действа под ръководството или 
контрола на доставчика на хостинг 
услуга. По-специално, когато 
доставчикът на онлайн 
платформата, която позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, не 
разрешава на търговците да 
определят основните елементи на 
договора между търговеца и 
потребителя, като например общите 
условия, уреждащи подобно 
отношение, или цената, следва да се 
счита, че търговецът действа под 
ръководството или контрола на тази 
платформа.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни понятието за „ръководство или контрол“, посочено в член 5, 
параграф 3.

Изменение 282
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
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платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци като функция на 
тяхната услуга, не следва да могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност на доставчиците на хостинг 
услуги, установено в настоящия 
регламент, доколкото тези онлайн 
платформи представят съответната 
информация, свързана с въпросните 
сделки, по начин, който създава у 
потребителите впечатлението, че 
информацията е била предоставена от 
самите онлайн платформи или от 
получатели на услугата, действащи под 
тяхно ръководство или контрол, и че 
тези онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. Такъв е случаят, 
когото операторът на онлайн 
платформата не показва ясно 
самоличността на търговеца 
съгласно настоящия регламент. В 
това отношение следва да се определи 
обективно, въз основа на всички 
значими обстоятелства, дали 
представянето би могло да създаде 
такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител. По-специално е 
от значение дали операторът на 
онлайн платформата отказва да 
предостави тази самоличност или 
подробна информация за договора 
поне до сключването на договора 
между търговеца и потребителя, или 
предлага на пазара продукта или 
услугата от свое име, вместо да 
използва името на търговеца, който 
ще го/я достави.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни понятието за „ръководство или контрол“, посочено в член 5, 
параграф 3.
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Изменение 283
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител. На 
доставчиците на хостинг услуги, 
чиято отговорност би била 
ангажирана по този начин, следва да 
се гарантира възможността за 
регресен иск срещу действително 
отговорния търговец, ако условията 
за използване на техните услуги не го 
предвиждат.
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Or. fr

Изменение 284
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира 
ефективната защита на 
потребителите при извършването на 
търговски сделки чрез посредник 
онлайн, някои доставчици на хостинг 
услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, не следва 
да могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

(23) Хостинг услугите не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото те представят съответната 
информация, свързана с въпросните 
сделки или обмен, по начин, който 
създава у потребителите впечатлението, 
че информацията е била предоставена от 
самите доставчици на услуги или от 
получатели на услугата, действащи под 
тяхно ръководство или контрол, и че 
тези доставчици на услуги съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

Or. en
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Изменение 285
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
местата за търговия, които са 
онлайн платформи, които позволяват 
на потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци на самата 
онлайн платформа, не следва да могат 
да се възползват от освобождаването от 
отговорност на доставчиците на хостинг 
услуги, установено в настоящия 
регламент, доколкото тези онлайн 
места за търговия представят 
съответната информация, свързана с 
въпросните сделки, по начин, който 
създава у потребителите впечатлението, 
че информацията е била предоставена от 
самите онлайн платформи или от 
получатели на услугата, действащи под 
тяхно ръководство или контрол, и че 
тези онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. Това може да 
включва съхранението, опаковането и 
изпращането на дадена стока от 
склад под контрола на онлайн 
мястото за търговия. В това 
отношение следва да се определи 
обективно, въз основа на всички 
значими обстоятелства, дали 
представянето би могло да създаде 
такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

Or. en
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Изменение 286
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това 
отношение следва да се определи 
обективно, въз основа на всички 
значими обстоятелства, дали 
представянето би могло да създаде 
такова впечатление у 
средностатистическия и 
относително осведомен потребител.

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността.

Or. en
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Изменение 287
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
освен ако не спазват определени 
задължения за дължима грижа по 
настоящия регламенти и доколкото 
тези онлайн платформи представят 
съответната информация, свързана с 
въпросните сделки, по начин, който 
създава у потребителите впечатлението, 
че информацията е била предоставена от 
самите онлайн платформи или от 
получатели на услугата, действащи под 
тяхно ръководство или контрол, и че 
тези онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

Or. en

Изменение 288
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо
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Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира 
ефективната защита на 
потребителите при извършването на 
търговски сделки чрез посредник 
онлайн, някои доставчици на хостинг 
услуги, а именно онлайн платформите, 
които позволяват на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, не следва да могат да се 
възползват от освобождаването от 
отговорност на доставчиците на хостинг 
услуги, установено в настоящия 
регламент, доколкото тези онлайн 
платформи представят съответната 
информация, свързана с въпросните 
сделки, по начин, който създава у 
потребителите впечатлението, че 
информацията е била предоставена от 
самите онлайн платформи или от 
получатели на услугата, действащи под 
тяхно ръководство или контрол, и че 
тези онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

(23) Доставчиците на хостинг 
услуги, като например онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, и други 
доставчици на услуги не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото те представят съответната 
информация, свързана с въпросните 
сделки или обмен, по начин, който 
създава у потребителите впечатлението, 
че информацията е била предоставена от 
самите доставчици на хостинг услуги 
или от получатели на услугата, 
действащи под тяхно ръководство или 
контрол, и че тези доставчици на 
хостинг услуги съответно са запознати 
с информацията или я контролират, 
макар това да не отговаря на 
действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и относително 
осведомен потребител.

Or. en

Изменение 289
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и 
относително осведомен потребител.

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки чрез 
посредник онлайн, някои доставчици на 
хостинг услуги, а именно онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
даден потребител.

Or. en

Изменение 290
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Европейските потребители 
следва да могат безопасно да 
закупуват продукти и услуги онлайн, 
независимо дали даден продукт или 
услуга са произведени в Съюза или не. 
Онлайн платформи, които 
позволяват сключването на договори 
от разстояние с търговци от трети 
държави, следва да установят преди 
одобрението на този търговец на 
своята платформа, че търговецът от 
трета държава спазва съответното 
право на Съюза или национално 
законодателство относно 
безопасността и съответствието на 
продуктите. Освен това, ако 
търговецът от трета държава не 
предостави икономически оператор в 
рамките на Съюза, който да носи 
отговорност за безопасността на 
продуктите, онлайн платформите не 
следва да могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност за 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 291
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф 
Хетман, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Потребителите следва да 
могат да закупуват безопасно 
продукти и услуги онлайн, независимо 
дали даден продукт или услуга са 
произведени в Съюза или не. Поради 
това търговците от трети държави 
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следва да определят законен 
представител в Съюза, към когото 
биха могли да се отправят искове във 
връзка с безопасността на 
продуктите. Доставчиците на 
посреднически услуги от Съюза и от 
трети държави следва да гарантират 
спазването на изискванията по 
отношение на продуктите, 
определени в правото на Съюза.

Or. en

Изменение 292
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Освобождаването от 
отговорност, установено в настоящия 
регламент, не следва да засяга 
възможността за различни 
разпореждания срещу доставчици на 
посреднически услуги, дори когато те 
отговарят на условията, определени 
като част от тези освобождавания. 
Подобни разпореждания могат да 
представляват, по-специално, заповеди, 
издадени от съдебни или 
административни органи, които 
изискват прекратяване или 
предотвратяване на нарушение, 
включително отстраняване на 
незаконната информация, посочена в 
тези заповеди, издадени в съответствие 
с правото на Съюза, или блокиране на 
достъпа до нея.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr

Изменение 293
Карен Мелкиор
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Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на 
доставчиците на посреднически 
услуги, следва да се поясни, че самият 
факт, че доставчиците предприемат 
такива действия, не води до 
невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, 
при условие че тези дейности се 
извършват добросъвестно и щателно. 
Освен това е целесъобразно да се 
поясни, че самият факт, че тези 
доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в 
настоящия регламент по отношение 
на изпълнението на техните общи 
условия, не следва да води до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Следователно 
действията и мерките, които даден 
доставчик може да е предприел, не 
следва да се вземат предвид, когато се 
определя дали той може да се ползва 
от освобождаване от отговорност, 
по-специално по отношение на това 
дали той предоставя своята услуга 
неутрално и следователно може да 
попадне в обхвата на съответната 
разпоредба, без това правило обаче да 
предполага, че доставчикът може 
непременно да се позове на нея.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Обосновка Не следва да е необходимо платформите да предприемат доброволни 
действия, които надхвърлят законовите изисквания, ако в закона е налице яснота 
относно задълженията, които те трябва да изпълнят. Доста сме скептични по 
отношение на въвеждането на клауза в духа на „добрия самарянин“, с цел да се 
осигури по-голяма защита на междинните доставчици на услуги, които извършват 
„доброволни“ действия. Това би могло да намали ефективността на прилагането. 
Само защото се предприемат доброволни действия, не означава, че платформите ще 
защитават ефективно потребителите.

Изменение 294
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на 
доставчиците на посреднически 
услуги, следва да се поясни, че самият 
факт, че доставчиците предприемат 
такива действия, не води до 
невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, 
при условие че тези дейности се 
извършват добросъвестно и щателно. 
Освен това е целесъобразно да се 
поясни, че самият факт, че тези 
доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в 
настоящия регламент по отношение 
на изпълнението на техните общи 
условия, не следва да води до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Следователно 
действията и мерките, които даден 

заличава се
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доставчик може да е предприел, не 
следва да се вземат предвид, когато се 
определя дали той може да се ползва 
от освобождаване от отговорност, 
по-специално по отношение на това 
дали той предоставя своята услуга 
неутрално и следователно може да 
попадне в обхвата на съответната 
разпоредба, без това правило обаче да 
предполага, че доставчикът може 
непременно да се позове на нея.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за заличаването на член 6.

Изменение 295
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на 
доставчиците на посреднически 
услуги, следва да се поясни, че самият 
факт, че доставчиците предприемат 
такива действия, не води до 
невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, 
при условие че тези дейности се 
извършват добросъвестно и щателно. 
Освен това е целесъобразно да се 
поясни, че самият факт, че тези 
доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в 

заличава се
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настоящия регламент по отношение 
на изпълнението на техните общи 
условия, не следва да води до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Следователно 
действията и мерките, които даден 
доставчик може да е предприел, не 
следва да се вземат предвид, когато се 
определя дали той може да се ползва 
от освобождаване от отговорност, 
по-специално по отношение на това 
дали той предоставя своята услуга 
неутрално и следователно може да 
попадне в обхвата на съответната 
разпоредба, без това правило обаче да 
предполага, че доставчикът може 
непременно да се позове на нея.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение за коригиране на текста с членовете.

Изменение 296
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на 
доставчиците на посреднически 
услуги, следва да се поясни, че самият 
факт, че доставчиците предприемат 
такива действия, не води до 
невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, 
при условие че тези дейности се 
извършват добросъвестно и щателно. 

заличава се
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Освен това е целесъобразно да се 
поясни, че самият факт, че тези 
доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в 
настоящия регламент по отношение 
на изпълнението на техните общи 
условия, не следва да води до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Следователно 
действията и мерките, които даден 
доставчик може да е предприел, не 
следва да се вземат предвид, когато се 
определя дали той може да се ползва 
от освобождаване от отговорност, 
по-специално по отношение на това 
дали той предоставя своята услуга 
неутрално и следователно може да 
попадне в обхвата на съответната 
разпоредба, без това правило обаче да 
предполага, че доставчикът може 
непременно да се позове на нея.

Or. en

Изменение 297
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на 
доставчиците на посреднически 
услуги, следва да се поясни, че самият 
факт, че доставчиците предприемат 
такива действия, не води до 
невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, 

заличава се
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при условие че тези дейности се 
извършват добросъвестно и щателно. 
Освен това е целесъобразно да се 
поясни, че самият факт, че тези 
доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в 
настоящия регламент по отношение 
на изпълнението на техните общи 
условия, не следва да води до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Следователно 
действията и мерките, които даден 
доставчик може да е предприел, не 
следва да се вземат предвид, когато се 
определя дали той може да се ползва 
от освобождаване от отговорност, 
по-специално по отношение на това 
дали той предоставя своята услуга 
неутрално и следователно може да 
попадне в обхвата на съответната 
разпоредба, без това правило обаче да 
предполага, че доставчикът може 
непременно да се позове на нея.

Or. en

Изменение 298
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
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освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. По подобен 
начин мерките, предприети за 
прилагане на общите условия на даден 
доставчик, не следва да водят до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел по засичане, 
идентифициране и противодействие 
на незаконно съдържание на 
доброволна основа или по изпълнение 
на общите условия на даден 
доставчик и на задълженията за 
прозрачно докладване във връзка с 
тези действия не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

Or. en

Изменение 299
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел по засичане, 
идентифициране и противодействие 
на незаконно съдържание на 
доброволна основа не следва да се 
вземат предвид, когато се определя дали 
той може да се ползва от освобождаване 
от отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

Or. en

Изменение 300
Карло Фиданца
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Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на явно незаконното 
съдържание, свързано с тежки 
престъпления от страна на 
доставчиците на посреднически услуги, 
следва да се поясни, че самият факт, че 
доставчиците предприемат такива 
действия, не води до невъзможност да 
се прилага освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, при условие че тези 
дейности се извършват добросъвестно, 
щателно и никога на основата на 
собствена преценка. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

Or. it
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Изменение 301
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза или 
на националното законодателство, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност, 
предвидена в настоящия регламент. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

Or. en
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Изменение 302
Брандо Бенифеи, Кристел Шалдемозе, Моника Беньова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това 
е целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
при прилагане на подходящи 
предпазни мерки срещу прекомерното 
премахване на законно съдържание. 
Освен това е целесъобразно да се 
поясни, че самият факт, че тези 
доставчици предприемат добросъвестни 
мерки за спазване на изискванията на 
правото на Съюза, включително 
определените в настоящия регламент по 
отношение на изпълнението на техните 
общи условия, не следва да води до 
невъзможност за освобождаване от 
отговорност. Следователно действията и 
мерките, които даден доставчик може да 
е предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.
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Or. en

Изменение 303
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 
съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

(Не се отнася до българския текст.) 
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Изменение 304
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното онлайн 
незаконно съдържание трети страни 
следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти без да ангажират 
доставчиците на въпросните 
посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 
приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното онлайн 
незаконно съдържание трети страни 
следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти, без да ангажират 
доставчиците на въпросните 
посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 
приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 
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на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или заповеди в този смисъл следва 
поначало да са насочени към участника, 
който има техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание, така че да се предотвратят 
и сведат до минимум всички възможни 
отрицателни последици за 
информацията, която не е незаконно 
съдържание – тя трябва да остане 
налична и достъпна.

на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или заповеди в този смисъл следва 
поначало да са насочени към участника, 
който има техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание или тази способност 
произтича от регулаторни или 
договорни разпоредби, така че да се 
предотвратят и сведат до минимум 
всички възможни отрицателни 
последици за информацията, която не е 
незаконно съдържание – тя трябва да 
остане налична и достъпна. 
Следователно доставчиците на 
посреднически услуги следва да 
предприемат действия по 
конкретното незаконно съдържание 
само ако са в най-добра позиция да 
направят това и разпорежданията за 
блокиране следва да се считат за 
крайна мярка и да се прилагат само 
когато всички останали 
възможности са изчерпани.

Or. en

Изменение 305
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
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единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното онлайн 
незаконно съдържание трети страни 
следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти без да ангажират 
доставчиците на въпросните 
посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 
приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 
на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или заповеди в този смисъл следва 
поначало да са насочени към участника, 
който има техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание, така че да се предотвратят 
и сведат до минимум всички възможни 
отрицателни последици за 
информацията, която не е незаконно 
съдържание – тя трябва да остане 
налична и достъпна.

единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното онлайн 
незаконно съдържание трети страни 
следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти, без да ангажират 
доставчиците на въпросните 
посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена и отворена онлайн среда, по-
специално в случая на големи групи, 
също следва да спомагат за 
предотвратяване на разпространението 
на незаконно съдържание онлайн в 
съответствие с приложимото право. 
Освен това, когато е необходимо да се 
включат доставчици на услуги на 
информационното общество, в това 
число доставчици на посреднически 
услуги, всички искания или заповеди в 
този смисъл следва поначало да са 
насочени към участника, който има 
техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание, така че да се предотвратят 
и сведат до минимум всички възможни 
отрицателни последици за 
информацията, която не е незаконно 
съдържание – тя трябва да остане 
налична и достъпна.

Or. en

Обосновка

В Законодателния акт за цифровите услуги следва да се гарантира, че воденото от 
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общностите модериране в публични форуми, като например Reddit или Mastodon, 
може да бъде приемлив начин за предотвратяване на разпространението на 
незаконно съдържание – в допълнение към общите условия на доставчиците.

Изменение 306
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното онлайн 
незаконно съдържание трети страни 
следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти без да ангажират 
доставчиците на въпросните 
посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 

(26) Макар правилата по глава II от 
настоящия регламент да са 
съсредоточени върху освобождаването 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги, е важно да се 
припомни, че въпреки тяхната като цяло 
важна роля, проблемът с незаконното 
съдържание и действия онлайн не 
следва да се решава, като се акцентира 
единствено върху задълженията и 
отговорностите на тези доставчици. 
Когато е възможно, засегнатите от 
пренасяното или съхраняваното онлайн 
незаконно съдържание трети страни 
следва да се опитат да решат 
възникналите във връзка с него 
конфликти без да ангажират 
доставчиците на въпросните 
посреднически услуги. Получателите на 
услугата следва да носят отговорност, 
когато това е предвидено в 
приложимите разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство, определящи тази 
отговорност, за незаконното 
съдържание, което те предоставят и 
могат да разпространяват чрез 
посредническите услуги. Когато е 
целесъобразно, други участници, като 
например групови модератори в 
затворена онлайн среда, по-специално в 
случая на големи групи, също следва да 
спомагат за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание онлайн в съответствие с 
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приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 
на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или заповеди в този смисъл следва 
поначало да са насочени към участника, 
който има техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретни елементи на незаконно 
съдържание, така че да се предотвратят 
и сведат до минимум всички възможни 
отрицателни последици за 
информацията, която не е незаконно 
съдържание — тя трябва да остане 
налична и достъпна.

приложимото право. Освен това, когато 
е необходимо да се включат доставчици 
на услуги на информационното 
общество, в това число доставчици на 
посреднически услуги, всички искания 
или съдебни заповеди в този смисъл 
следва поначало да са насочени към 
участника, който има техническата и 
оперативната способност да предприеме 
действия срещу конкретни елементи на 
незаконно съдържание, така че да се 
предотвратят и сведат до минимум 
всички възможни отрицателни 
последици за информацията, която не е 
незаконно съдържание – тя трябва да 
остане налична и достъпна.

Or. fr

Изменение 307
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
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случая, безжични локални мрежи, 
услуги, свързани със системата за имена 
на домейни (DNS), регистри на имена на 
домейни от първо ниво, органи за 
сертифициране, които издават цифрови 
сертификати, или мрежи за доставка на 
съдържание, които позволяват или 
подобряват определени функции на 
други доставчици на посреднически 
услуги. Аналогично услугите, 
използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“.

случая, безжични локални мрежи, 
услуги, свързани със системата за имена 
на домейни (DNS), регистри на имена на 
домейни от първо ниво, органи за 
сертифициране, които издават цифрови 
сертификати, или мрежи за доставка на 
съдържание, които позволяват или 
подобряват определени функции на 
други доставчици на посреднически 
услуги. Аналогично услугите, 
използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги, въпреки че не попадат в 
обхвата на задълженията по 
настоящия регламент, също могат да 
се ползват от освобождаване от 
отговорност, доколкото се смятат за 
услуги по „обикновен пренос“, 
„кеширане“ или „хостинг“.

Or. en

Изменение 308
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
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изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
случая, безжични локални мрежи, 
услуги, свързани със системата за 
имена на домейни (DNS), регистри на 
имена на домейни от първо ниво, 
органи за сертифициране, които издават 
цифрови сертификати, или мрежи за 
доставка на съдържание, които 
позволяват или подобряват определени 
функции на други доставчици на 
посреднически услуги. Аналогично 
услугите, използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“.

изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
случая, безжични локални мрежи, 
органи за сертифициране, които издават 
цифрови сертификати, или мрежи за 
доставка на съдържание, които 
позволяват или подобряват определени 
функции на други доставчици на 
посреднически услуги. Аналогично 
услугите, използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“. Услугите, свързани с 
регистрацията на системата за 
имена на домейни (DNS), също могат 
да се възползват от освобождаването 
от отговорност, предвидено в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В Законодателния акт за цифровите услуги следва да се избягва двусмислие по 
отношение на това дали услугите, свързани със системата за имена на домейни 
(DNS), наистина попадат в обхвата или не, което е създадено от a) фразата „според 
случая“ и основно от б) фразата „доколкото техните услуги се определят като 
услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. Освен това от техническа 
гледна точка услугите на тези образувания може да не се считат за „кеширане“, 
„обикновен пренос“ или „хостинг“. Образуванията, извършващи тези услуги, свързани 
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със системата за имена на домейни (DNS), представляват изключително широк 
спектър от участници, които на практика може да нямат контрол върху 
съдържанието, което се пренася посредством техните услуги, и следователно 
попадат извън предвидения обхват на предложения регламент за Законодателен акт 
за цифровите услуги. Налагането на задължения за посреднически услуги на услугите, 
свързани със системата за имена на домейни (DNS), като например базовите DNS 
сървъри или базовите сървъри за имена на домейни, не е в съответствие с визията на 
ЕС за единен и нефрагментиран интернет и с ангажимента му към подхода за 
управление на интернет с участието на множество заинтересовани страни.

Изменение 309
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
случая, безжични локални мрежи, 
услуги, свързани със системата за имена 
на домейни (DNS), регистри на имена на 
домейни от първо ниво, органи за 
сертифициране, които издават цифрови 
сертификати, или мрежи за доставка на 
съдържание, които позволяват или 

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
случая, и наред с другото, безжични 
локални мрежи, услуги, свързани със 
системата за имена на домейни (DNS), 
регистри на имена на домейни от първо 
ниво, органи за сертифициране, които 
издават цифрови сертификати, 
виртуални частни мрежи или мрежи 
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подобряват определени функции на 
други доставчици на посреднически 
услуги. Аналогично услугите, 
използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“.

за доставка на съдържание, които 
позволяват или подобряват определени 
функции на други доставчици на 
посреднически услуги. Аналогично 
услугите, използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“.

Or. en

Изменение 310
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 

(27) От 2000 г. насам се появиха нови 
технологии, които подобряват 
наличността, ефикасността, скоростта, 
надеждността, капацитета и сигурността 
на системите за предаване и съхранение 
на данни онлайн, което води до все по-
сложна онлайн екосистема. В това 
отношение следва да се припомни, че 
доставчиците на услуги, които 
изграждат и поддържат основната 
логическа архитектура и правилното 
функциониране на интернет, 
включително техническите 
спомагателни функции, също могат да 
се възползват от освобождаването от 
отговорност, предвидено в настоящия 
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регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
случая, безжични локални мрежи, 
услуги, свързани със системата за имена 
на домейни (DNS), регистри на имена на 
домейни от първо ниво, органи за 
сертифициране, които издават цифрови 
сертификати, или мрежи за доставка на 
съдържание, които позволяват или 
подобряват определени функции на 
други доставчици на посреднически 
услуги. Аналогично услугите, 
използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“.

регламент, доколкото техните услуги се 
определят като услуги по „обикновен 
пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. 
Подобни услуги включват, според 
случая, безжични локални мрежи, 
услуги, свързани със системата за имена 
на домейни (DNS), регистри на имена на 
домейни от първо ниво, органи за 
сертифициране, които издават цифрови 
сертификати, инфраструктура за 
компютърни услуги „в облак“ или 
мрежи за доставка на съдържание, които 
позволяват или подобряват определени 
функции на други доставчици на 
посреднически услуги. Аналогично 
услугите, използвани за комуникация, и 
техническите средства за тяхното 
доставяне също претърпяха значително 
развитие, което доведе до онлайн услуги 
като интернет телефония, услуги за 
съобщения и уеб базирани услуги за 
електронна поща, при които 
комуникацията се предоставя чрез 
услуга за достъп до интернет. Тези 
услуги също могат да се ползват от 
освобождаване от отговорност, 
доколкото се смятат за услуги по 
„обикновен пренос“, „кеширане“ или 
„хостинг“.

Or. en

Изменение 311
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Отделна уебстраница или 
уебсайт може да включва елементи, 
които се определят различно между 
услуги по „обикновен пренос“, 
„кеширане“ или „хостинг“, и 
правилата за освобождаване от 
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отговорност следва да се прилагат 
съответно за всеки от тях. Например 
дадена търсачка може да 
функционира единствено като услуга 
по „кеширане“ по отношение на 
информацията, включена в 
резултатите от запитването. 
Елементите, показвани успоредно с 
тези резултати, като например 
онлайн реклами, ще продължават 
обаче да отговарят на стандарта за 
хостинг услуга.

Or. en

Изменение 312
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, 
когато такива са предвидени в актове 
на Съюза, и по-специално не засяга 
заповедите на национални органи в 
съответствие с националното 
законодателство, което прилага актове 
на Съюза, в съответствие с условията по 
настоящия регламент и друго право на 
Съюза, считано за lex specialis. 
Разпоредбите на настоящия регламент 
не следва да се тълкуват като налагащи 
общо задължение за контрол или 
задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
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връзка с незаконното съдържание. 
Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва също така да 
възпрепятстват доставчиците да 
въвеждат криптиране от край до 
край на своите услуги.

Or. en

Изменение 313
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание. Това 
не следва да засяга решения на 
държавите членки да изискват от 
доставчиците на услуги, които 
съхраняват информация, 
предоставена от получатели на 
тяхната услуга, да прилагат мерки за 
дължима грижа.

Or. en
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Изменение 314
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер, които налагат постоянно 
идентифициране на съдържание от 
цялото налично съдържание. Това не 
се отнася за задълженията за контрол, 
които са приложими към конкретен 
случай, и по-специално не засяга 
заповедите на национални органи в 
съответствие с националното 
законодателство, в съответствие с 
условията по настоящия регламент. 
Разпоредбите на настоящия регламент 
не следва да се тълкуват като налагащи 
общо задължение за контрол или 
задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

Or. en

Изменение 315
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Ана-Мишел 
Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван 
Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
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налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
конкретни и надлежно установени 
задължения за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

Or. en

Изменение 316
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за 
контрол или задължение за активно 
търсене на факти, нито като 
налагащи общо задължение на 
доставчиците да предприемат 

(28) Забраната за държавите 
членки да налагат на доставчиците 
на услуги задължение за контрол се 
отнася само за задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
възпрепятстващи доставчиците да 
предприемат проактивни мерки за 
идентифициране и премахване на 
незаконно съдържание и за 
предотвратяване на повторната му 
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проактивни мерки във връзка с 
незаконното съдържание.

поява.

Or. en

Изменение 317
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и 
по-специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретни случаи, и 
следователно по-специално не засяга 
заповедите на национални органи в 
съответствие с националното 
законодателство, в съответствие с 
условията по настоящия регламент. 
Разпоредбите на настоящия регламент 
не следва да се тълкуват като налагащи 
общо задължение за контрол или 
задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

Or. en

Изменение 318
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 
или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr

Изменение 319
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и по-
специално не засяга заповедите на 
национални органи в съответствие с 
националното законодателство, в 
съответствие с условията по настоящия 
регламент. Разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се тълкуват като 
налагащи общо задължение за контрол 

(28) На доставчиците на 
посреднически услуги не следва да се 
налага задължение за контрол по 
отношение на задължения от общ 
характер. Това не се отнася за 
задълженията за контрол, които са 
приложими към конкретен случай, и не 
засяга заповедите на национални органи 
в съответствие с националното 
законодателство, в съответствие с 
условията по настоящия регламент. 
Разпоредбите на настоящия регламент 
не следва да се тълкуват като налагащи 
общо задължение за контрол или 
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или задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

задължение за активно търсене на 
факти, нито като налагащи общо 
задължение на доставчиците да 
предприемат проактивни мерки във 
връзка с незаконното съдържание.

Or. en

Изменение 320
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Тъй като доставчиците на 
медийни услуги носят редакционна 
отговорност за съдържанието и 
услугите, които предоставят, 
подобно съдържание и услуги следва 
да се ползват със специален режим, 
предотвратяващ многократен 
контрол на това съдържание и услуги. 
Това съдържание и услуги обикновено 
се предлагат в съответствие с 
професионални и журналистически 
стандарти, както и със 
законодателство и вече подлежат на 
системи за надзор и контрол, често 
залегнали в общоприетите 
стандарти и кодекси за 
саморегулиране. Освен това 
доставчиците на медийни услуги 
обикновено разполагат с механизми за 
разглеждане на жалби за разрешаване 
на спорове, свързани със 
съдържанието. Редакционната 
отговорност означава 
упражняването на ефективен 
контрол както върху подбора на 
съдържание, така и върху 
предоставянето му посредством 
неговото представяне, състав и 
организация. Редакционната 
отговорност не включва непременно 
юридическа отговорност съгласно 
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националното законодателство по 
отношение на предоставеното 
съдържание или услуги. Междинните 
доставчици на услуги следва да се 
въздържат от премахване, 
преустановяване или блокиране на 
достъпа до всякакво подобно 
съдържание или услуги. Те следва да 
бъдат освободени от отговорност за 
съдържание и услуги, предлагани от 
доставчици на медийни услуги. По 
отношение на съдържанието и 
услугите, предоставяни от 
доставчиците на медийни услуги, 
които извършват дейностите си при 
зачитане на европейските ценности и 
основни права, следва да съществува 
законова презумпция. Спазването на 
тези правила и разпоредби от страна 
на доставчиците на медийни услуги 
следва да се контролира от 
съответните независими 
регулаторни органи, организации или 
и от двете, и от съответните 
европейски мрежи, в които те са 
организирани.

Or. en

Обосновка

Онлайн платформите не следва да изпълняват роли, подобни на редактор, както 
понастоящем правят това. Ето защо е необходима обща забрана на намесата в 
съдържанието и услугите, предоставяни от доставчиците на медийни услуги, тъй 
като вторичният контрол върху медийното съдържание в съответствие със 
специфичните за сектора правила и националното законодателство и конституции 
би представлявало голям риск за свободата на медиите и за наличието на надеждна 
информация онлайн. Тъй като доставчиците на медийни услуги следва да се ползват 
от специален режим, който предполага законността на тяхното съдържание, 
междинните доставчици на услуги по същия начин не следва да бъдат подвеждани 
под отговорност за него.

Изменение 321
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни, 
административни и отговарящи за 
обществената сигурност органи 
следва да представляват 
единствените субекти, които могат 
да вземат решение за премахване на 
конкретно съдържание, освен в 
случаите, когато е налице явно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления, при които 
може да се изисква незабавна намеса 
от страна на доставчика на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

Or. it

Изменение 322
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони в съответствие 
с правото на Съюза, включително 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, въз основа на които 
се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания за 
гарантиране на ефективното им 
изпълнение.

Or. en

Изменение 323
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение. Приложимите 
правила относно взаимното 
признаване на съдебните решения 
следва да не бъдат засегнати.

Or. en

Изменение 324
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
ефективното им изпълнение.

Or. en

Изменение 325
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
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разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 
все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу определено незаконно 
съдържание или да предоставят 
определена информация. Националните 
закони, въз основа на които се издават 
подобни заповеди, се различават 
значително и в заповедите все по-често 
се разглеждат трансгранични ситуации. 
За да се гарантира, че тези заповеди 
могат да се изпълняват по ефективен и 
ефикасен начин, така че съответните 
публични органи да могат да 
изпълняват своите задачи и 
доставчиците да не бъдат подлагани на 
непропорционална тежест, без да се 
засягат неправомерно правата и 
законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 326
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В зависимост от правната 
система на всяка държава членка и 
съответната област на правото, 
националните съдебни или 
административни органи могат да 
разпореждат на доставчиците на 
посреднически услуги да предприемат 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание или да предоставят 
конкретни елементи на информация. 
Националните закони, въз основа на 
които се издават подобни заповеди, се 
различават значително и в заповедите 

(Не се отнася до българския текст.) 
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все по-често се разглеждат 
трансгранични ситуации. За да се 
гарантира, че тези заповеди могат да се 
изпълняват по ефективен и ефикасен 
начин, така че съответните публични 
органи да могат да изпълняват своите 
задачи и доставчиците да не бъдат 
подлагани на непропорционална тежест, 
без да се засягат неправомерно правата 
и законните интереси на трети лица, е 
необходимо да се определят известни 
условия, на които тези заповеди следва 
да отговарят, както и някои 
допълнителни изисквания, свързани с 
тяхното изпълнение.

Or. fr

Изменение 327
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 
забраната за налагане на общи 
задължения за контрол на 
информацията или за активно търсене 
на факти или обстоятелства, сочещи 
незаконна дейност, предвидени в 
настоящия регламент. Определените в 
настоящия регламент условия и 
изисквания спрямо заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконното съдържание не засягат 
други актове на Съюза, предвиждащи 
подобни набори от правила за действие 
срещу конкретни видове незаконно 
съдържание, като например Регламент 

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 
забраната за налагане на общи 
задължения за контрол на 
информацията или за активно търсене 
на факти или обстоятелства, сочещи 
незаконна дейност, предвидени в 
настоящия регламент. Определените в 
настоящия регламент условия и 
изисквания спрямо заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконното съдържание не засягат 
други актове на Съюза, предвиждащи 
подобни набори от правила за действие 
срещу конкретни видове незаконно 
съдържание, като например Регламент 
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(ЕС) .../... [предложение за регламент 
относно борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 
съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация.

(ЕС) .../... [предложение за регламент 
относно борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 
съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация. 
Въпреки това същата съответна 
защита за доставчици и ползватели, 
предоставена в Регламент (ЕС) …/…. 
[предложение за регламент относно 
борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн], 
следва да бъде предвидена и тук, за да 
се осигурят равностойни правила и 
защита за всички видове съдържание 
и информация, обхванати от подобни 
заповеди. Това включва 
възможността на даден доставчик да 
оспорва заповед пред своя 
координатор за цифровите услуги по 
място на установяване и да потърси 
решение във връзка с изпълнението на 
заповедта. Координаторът за 
цифровите услуги по място на 
установяване следва да може да взема 
решение за преустановяване или 
ограничаване на прилагането на 
заповедта, когато счита, че тя е в 
противоречие с правото на Съюза или 
с неговото национално 
законодателство.
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Or. en

Изменение 328
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 
забраната за налагане на общи 
задължения за контрол на 
информацията или за активно търсене 
на факти или обстоятелства, сочещи 
незаконна дейност, предвидени в 
настоящия регламент. Определените в 
настоящия регламент условия и 
изисквания спрямо заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконното съдържание не засягат 
други актове на Съюза, предвиждащи 
подобни набори от правила за действие 
срещу конкретни видове незаконно 
съдържание, като например Регламент 
(ЕС) .../... [предложение за регламент 
относно борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, включително 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 
забраната за налагане на общи 
задължения за контрол на 
информацията или за активно търсене 
на факти или обстоятелства, сочещи 
незаконна дейност, предвидени в 
настоящия регламент. Компетентните 
органи на държавите членки следва да 
могат да възразяват срещу заповеди 
на Европейския съвет за цифровите 
услуги за предприемане на действия 
срещу незаконно съдържание, които 
според тях са в нарушение на правото 
на Съюза, включително Хартата. 
Процедурата за възражение следва да 
бъде опростена и ускорена, когато 
подобни заповеди се издават от 
административен или съдебен орган 
на държава членка, срещу която е 
задействана процедура по член 7 за 
нарушение на европейските ценности 
съгласно член 2 от ДЕС. Определените 
в настоящия регламент условия и 
изисквания спрямо заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконното съдържание не засягат 
други актове на Съюза, предвиждащи 
подобни набори от правила за действие 
срещу конкретни видове незаконно 
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съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация.

съдържание, като например Регламент 
(ЕС) .../... [предложение за регламент 
относно борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 
съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация.

Or. en

Изменение 329
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 
забраната за налагане на общи 
задължения за контрол на 
информацията или за активно 
търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност, предвидени в настоящия 
регламент. Определените в настоящия 

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 
забраната за държавите членки за 
налагане на задължение за контрол 
от общ характер. Определените в 
настоящия регламент условия и 
изисквания спрямо заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконното съдържание не засягат 
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регламент условия и изисквания спрямо 
заповедите за предприемане на действия 
срещу незаконното съдържание не 
засягат други актове на Съюза, 
предвиждащи подобни набори от 
правила за действие срещу конкретни 
видове незаконно съдържание, като 
например Регламент (ЕС) .../... 
[предложение за регламент относно 
борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 
съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация.

други актове на Съюза, предвиждащи 
подобни набори от правила за действие 
срещу конкретни видове незаконно 
съдържание, като например Регламент 
(ЕС) .../... [предложение за регламент 
относно борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 
съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация.

Or. en

Изменение 330
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
или за предоставяне на информация 
следва да се издават в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и със 

(Не се отнася до българския текст.) 
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забраната за налагане на общи 
задължения за контрол на 
информацията или за активно търсене 
на факти или обстоятелства, сочещи 
незаконна дейност, предвидени в 
настоящия регламент. Определените в 
настоящия регламент условия и 
изисквания спрямо заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконното съдържание не засягат 
други актове на Съюза, предвиждащи 
подобни набори от правила за действие 
срещу конкретни видове незаконно 
съдържание, като например Регламент 
(ЕС).../... [предложение за регламент 
относно борбата с разпространението на 
терористично съдържание онлайн] или 
Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на 
правоприлагащите органи на държавите 
членки в областта на защитата на 
потребителите се предоставят 
специални правомощия да разпореждат 
предоставяне на информация, а 
условията и изискванията спрямо 
заповедите за предоставяне на 
информация не засягат други актове на 
Съюза, предвиждащи подобни правила 
за конкретни сектори. Тези условия и 
изисквания не следва да засягат 
правилата за задържане и съхранение 
съгласно приложимото национално 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза и исканията за 
поверителност от страна на 
правоприлагащи органи, свързани с 
неоповестяването на информация.

Or. fr

Изменение 331
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф Хетман, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство.

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство. Тъй като от 
посредниците не следва да се изисква 
да премахват информация, която е 
законна в държавата им на 
установяване, националните органи и 
органите на Съюза следва да могат да 
издадат заповед за блокирането на 
съдържание, публикувано законно 
извън Съюза, само за територията на 
Съюза, където е нарушено правото на 
Съюза, и за територията на 
издаващата заповедта държава 
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членка, в която е нарушено 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 332
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява очевидно 
незаконно съдържание в повечето 
други засегнати държави членки и дали 
съдържанието е незаконно в 
държавата членка на установяване на 
доставчика на хостинг услуги, и 
според случая, да вземе предвид 
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добросъседство. съответните правила на националното 
законодателство, на правото на Съюза 
или на международното право и да 
постъпи съгласно с принципите за 
добросъседство.

Or. en

Изменение 333
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство в 
съответствие с правото на Съюза, 
включително Хартата на основните 
права на Европейския съюз, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
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предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство.

информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
предвид съответните правила на 
националното законодателство, на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство.

Or. en

Изменение 334
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
съдебната заповед, отнасяща се до 
конкретната информация, може да има 
последици извън територията на 
държавата членка на съответния орган, 
органът следва да прецени дали е 
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информация да представлява незаконно 
съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно принципите за 
добросъседство.

вероятно въпросната информация да 
представлява незаконно съдържание в 
други засегнати държави членки и, 
според случая, да вземе предвид 
съответните правила на правото на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 335
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до конкретната 
информация, може да има последици 
извън територията на държавата членка 
на съответния орган, органът следва да 
прецени дали е вероятно въпросната 
информация да представлява незаконно 

(31) Териториалният обхват на 
подобни заповеди за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
следва да бъде ясно определян въз 
основа на приложимото 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство, на което 
почива издаването на заповедта, и той 
не следва да надхвърля строго 
необходимото за постигането на 
нейните цели. В това отношение 
националният съдебен или 
административен орган, издаващ 
заповедта, следва да намери баланс 
между целта, която заповедта се стреми 
да постигне, в съответствие с правното 
основание, на което почива нейното 
издаване, и правата и законните 
интереси на всички трети лица, които 
могат да бъдат засегнати от заповедта, и 
по-специално техните основни права 
съгласно Хартата. Освен това, когато 
заповедта, отнасяща се до 
информацията, може да има 
последици извън територията на 
държавата членка на съответния орган, 
органът следва да прецени дали е 
вероятно въпросната информация да 
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съдържание в други засегнати държави 
членки и, според случая, да вземе 
предвид съответните правила на 
правото на Съюза или на 
международното право и да постъпи 
съгласно с принципите за 
добросъседство.

представлява незаконно съдържание в 
други засегнати държави членки и, 
според случая, да вземе предвид 
съответните правила на правото на 
Съюза или на международното право и 
да постъпи съгласно с принципите за 
добросъседство.

Or. en

Изменение 336
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Заповедите за предоставяне на 
информация, уредени с настоящия 
регламент, се отнасят до изготвянето на 
специфична информация за отделни 
получатели на съответната 
посредническа услуга, които са 
посочени в тези заповеди с цел да се 
определи дали получателите на услугите 
спазват приложимите правила на Съюза 
или националните правила. Поради това 
заповедите за предоставяне на 
информация относно група получатели 
на услугата, които не са изрично 
идентифицирани, включително 
заповедите за предоставяне на обобщена 
информация, необходима за 
статистически цели или за изготвяне на 
фактологично подплатени политики, 
следва да останат незасегнати от 
правилата относно предоставянето на 
информация по настоящия регламент.

(32) Заповедите за предоставяне на 
информация, уредени с настоящия 
регламент, се отнасят до изготвянето на 
специфична информация за отделни 
получатели на съответната 
посредническа услуга, които са 
посочени в тези заповеди с цел да се 
определи дали получателите на услугите 
спазват приложимите правила на Съюза 
или националните правила. Тази 
информация следва да включва 
съответните електронни адреси, 
телефонни номера, IP адреси и други 
данни за контакт, необходими за 
гарантиране на това съответствие. 
Поради това заповедите за предоставяне 
на информация относно група 
получатели на услугата, които не са 
изрично идентифицирани, включително 
заповедите за предоставяне на обобщена 
информация, необходима за 
статистически цели или за изготвяне на 
фактологично подплатени политики, 
следва да останат незасегнати от 
правилата относно предоставянето на 
информация по настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 337
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Заповедите за предоставяне на 
информация, уредени с настоящия 
регламент, се отнасят до изготвянето на 
специфична информация за отделни 
получатели на съответната 
посредническа услуга, които са 
посочени в тези заповеди с цел да се 
определи дали получателите на услугите 
спазват приложимите правила на Съюза 
или националните правила. Поради това 
заповедите за предоставяне на 
информация относно група получатели 
на услугата, които не са изрично 
идентифицирани, включително 
заповедите за предоставяне на обобщена 
информация, необходима за 
статистически цели или за изготвяне на 
фактологично подплатени политики, 
следва да останат незасегнати от 
правилата относно предоставянето на 
информация по настоящия регламент.

(32) Заповедите за предоставяне на 
информация, уредени с настоящия 
регламент, се отнасят до изготвянето на 
информация за отделни получатели на 
съответната посредническа услуга, 
които са посочени в тези заповеди с цел 
да се определи дали получателите на 
услугите спазват приложимите правила 
на Съюза или националните правила. 
Тази информация следва да включва 
съответните данни за контакт, 
необходими за гарантиране на това 
съответствие. Поради това заповедите 
за предоставяне на информация относно 
група получатели на услугата, които не 
са изрично идентифицирани, 
включително заповедите за 
предоставяне на обобщена информация, 
необходима за статистически цели или 
за изготвяне на фактологично 
подплатени политики, следва да останат 
незасегнати от правилата относно 
предоставянето на информация по 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 338
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Заповедите за предприемане на (33) Заповедите за предприемане на 
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действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
когато са адресирани до доставчици на 
посреднически услуги, установени в 
друга държава членка, те принципно не 
ограничават свободата на въпросните 
доставчици да предоставят своите 
услуги през граница. Следователно 
правилата, определени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, включително 
правилата относно необходимостта 
мерките за дерогация от 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, да се основават на определени 
конкретни причини, както и тези 
относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди.

действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
както са определени в правото на 
Съюза или националното 
законодателство, когато са адресирани 
до доставчици на посреднически услуги, 
установени в друга държава членка, те 
принципно не ограничават свободата на 
въпросните доставчици да предоставят 
своите услуги през граница. 
Следователно правилата, определени в 
член 3 от Директива 2000/31/ЕО, 
включително правилата относно 
необходимостта мерките за дерогация 
от компетентността на държавата 
членка, в която е установен доставчикът 
на услуги, да се основават на 
определени конкретни причини, както и 
тези относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди. Въпреки това 
член 3 от Директива 2000/31/ЕО 
продължава да се прилага за всички 
други заповеди, свързани с 
неспецифични отделни елементи на 
незаконно или законно съдържание 
или информация, общи заповеди, 
свързани с блокиране на географски 
принцип на цели уебсайтове, 
уебстраници или домейни, и всякакви 
други въпроси, които биха могли да се 
разглеждат като ограничаване на 
свободата на предоставяне на услуги 
през граница.

Or. en
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Изменение 339
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
когато са адресирани до доставчици на 
посреднически услуги, установени в 
друга държава членка, те принципно не 
ограничават свободата на въпросните 
доставчици да предоставят своите 
услуги през граница. Следователно 
правилата, определени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, включително 
правилата относно необходимостта 
мерките за дерогация от 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, да се основават на определени 
конкретни причини, както и тези 
относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди.

(33) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
както са определени в правото на 
Съюза или националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Съюза, включително 
Хартата на основните права на ЕС, 
когато са адресирани до доставчици на 
посреднически услуги, установени в 
друга държава членка, те принципно не 
ограничават свободата на въпросните 
доставчици да предоставят своите 
услуги през граница. Следователно 
правилата, определени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, включително 
правилата относно необходимостта 
мерките за дерогация от 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, да се основават на определени 
конкретни причини, както и тези 
относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди.
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Or. en

Изменение 340
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
когато са адресирани до доставчици на 
посреднически услуги, установени в 
друга държава членка, те принципно не 
ограничават свободата на въпросните 
доставчици да предоставят своите 
услуги през граница. Следователно 
правилата, определени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, включително 
правилата относно необходимостта 
мерките за дерогация от 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, да се основават на определени 
конкретни причини, както и тези 
относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr
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Изменение 341
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
когато са адресирани до доставчици на 
посреднически услуги, установени в 
друга държава членка, те принципно не 
ограничават свободата на въпросните 
доставчици да предоставят своите 
услуги през граница. Следователно 
правилата, определени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, включително 
правилата относно необходимостта 
мерките за дерогация от 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, да се основават на определени 
конкретни причини, както и тези 
относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди.

(33) Заповедите за предприемане на 
действия срещу незаконно съдържание 
и за предоставяне на информация се 
подчиняват на правилата, гарантиращи 
компетентността на държавата членка, в 
която е установен доставчикът на 
услуги, и предвиждащи възможни 
дерогации от тази компетентност в 
някои случаи, посочени в член 3 от 
Директива 2000/31/ЕО, само ако са 
изпълнени условията на посочения 
член. Като се има предвид, че 
въпросните заповеди се отнасят 
съответно до конкретни елементи на 
незаконно съдържание и информация, 
когато са адресирани до доставчици на 
посреднически услуги, установени в 
друга държава членка, те не ограничават 
свободата на въпросните доставчици да 
предоставят своите услуги през граница. 
Следователно правилата, определени в 
член 3 от Директива 2000/31/ЕО, 
включително правилата относно 
необходимостта мерките за дерогация 
от компетентността на държавата 
членка, в която е установен доставчикът 
на услуги, да се основават на 
определени конкретни причини, както и 
тези относно уведомяването за подобни 
мерки, не се прилагат по отношение на 
въпросните заповеди.

Or. en

Изменение 342
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
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Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, 
Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да 
осигурят повече възможности на 
получателите на услугите и другите 
засегнати страни, като същевременно 
спомогнат за необходимия надзор от 
страна на компетентните органи.

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността, здравето и 
доверието на получателите на услугата, 
включително на малолетните и 
непълнолетните лица, жените и 
уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да 
осигурят правна защита на 
получателите на услугите и другите 
засегнати страни, като същевременно 
спомогнат за необходимия надзор от 
страна на компетентните органи.

Or. en

Изменение 343
Брандо Бенифеи, Кристел Шалдемозе, Моника Беньова, Марк Анжел, Мария 
Грапини

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
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да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантират 
безопасна и прозрачна онлайн среда и 
високо равнище на защита на 
потребителите, е необходимо да се 
установи ясен и балансиран набор от 
хармонизирани задължения за дължима 
грижа спрямо доставчиците на 
посреднически услуги. Тези задължения 
следва да имат за цел по-специално да 
гарантират различни цели на 
обществената политика, като например 
безопасността, сигурността и 
доверието на получателите на услугата, 
включително на малолетните и 
непълнолетните лица и уязвимите 
ползватели; да защитават съответните 
основни права, залегнали в Хартата; да 
гарантират реална отчетност на 
въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 344
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар, да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда и 
да се предостави високо равнище на 
защита на европейските 
потребители, е необходимо да се 
установи ясен и балансиран набор от 
хармонизирани задължения за дължима 
грижа спрямо доставчиците на 



AM\1235592BG.docx 173/198 PE695.150v01-00

BG

цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

посреднически услуги. Тези задължения 
следва да имат за цел по-специално да 
гарантират различни цели на 
обществената политика, като например 
безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

Or. pt

Изменение 345
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Алекс Аджус Салиба, Брандо Бенифеи, Ева Каили, Йоан-Рареш 
Богдан, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например здравето – включително 
психичното здраве, безопасността и 
доверието на получателите на услугата, 
включително на малолетните и 
непълнолетните лица и уязвимите 
ползватели; да защитават съответните 
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на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

основни права, залегнали в Хартата; да 
гарантират реална отчетност на 
въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 346
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална 
отчетност на въпросните доставчици и 
да осигурят повече възможности на 
получателите на услугите и другите 
засегнати страни, като същевременно 
спомогнат за необходимия надзор от 
страна на компетентните органи.

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да бъдат 
насочени към нелегално съдържание и 
да имат за цел по-специално да 
гарантират различни цели на 
обществената политика, като например 
защитата на потребителите, 
безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица; 
да защитават съответните основни 
права, залегнали в Хартата; да 
гарантират отчетност на въпросните 
доставчици и да осигурят повече 
възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
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компетентните органи.

Or. en

Изменение 347
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен, 
ефективен и балансиран набор от 
хармонизирани задължения за дължима 
грижа спрямо доставчиците на 
посреднически услуги. Тези задължения 
следва да имат за цел по-специално да 
гарантират различни цели на 
обществената политика, като например 
безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 348
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата;

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установят ясно 
законовите задължения, на които се 
подчиняват доставчиците на 
посреднически услуги. Тези задължения 
следва да имат за цел по-специално да 
гарантират различни цели на 
обществената политика, като например 
безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата;

Or. fr

Изменение 349
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Липсата на яснота в 
използването на така наречените 
„чатботове“ може да предизвика 
дискомфорт сред някои категории 
особено уязвимите лица. Поради това 
следва да се посочва изрично кога 
даден ползвател си взаимодейства с 
чатботове, за да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда.

Or. en
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Изменение 350
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и 
естеството на съответната 
посредническа услуга. Поради това в 
настоящия регламент се определят 
основни задължения, приложими към 
всички доставчици на посреднически 
услуги, както и допълнителни 
задължения за доставчиците на 
хостинг услуги, и по-специално за 
онлайн платформите и много 
големите онлайн платформи. 
Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да 
попадат в тези различни категории 
предвид естеството на техните 
услуги и мащабите на тяхната 
дейност, те следва да спазват всички 
съответни задължения по настоящия 
регламент. Хармонизираните 
задължения за дължима грижа, 
които следва да бъдат разумни и 
безпристрастни, са необходимият 
отговор на установените проблеми 
от обществено-политически 
характер, като например защитата 
на законните интереси на 
получателите на услугите, 
противодействието на незаконните 
практики и защитата на основните 
права онлайн.

заличава се

Or. fr

Изменение 351
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и естеството 
на съответната посредническа услуга. 
Поради това в настоящия регламент се 
определят основни задължения, 
приложими към всички доставчици на 
посреднически услуги, както и 
допълнителни задължения за 
доставчиците на хостинг услуги, и по-
специално за онлайн платформите и 
много големите онлайн платформи. 
Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да попадат 
в тези различни категории предвид 
естеството на техните услуги и 
мащабите на тяхната дейност, те следва 
да спазват всички съответни задължения 
по настоящия регламент. 
Хармонизираните задължения за 
дължима грижа, които следва да бъдат 
разумни и безпристрастни, са 
необходимият отговор на установените 
проблеми от обществено-политически 
характер, като например защитата на 
законните интереси на получателите на 
услугите, противодействието на 
незаконните практики и защитата на 
основните права онлайн.

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и естеството 
на съответната посредническа услуга. 
Поради това в настоящия регламент се 
определят основни задължения, 
приложими към всички доставчици на 
посреднически услуги, както и 
допълнителни задължения за 
доставчиците на хостинг услуги, и по-
специално за онлайн платформите и 
много големите онлайн платформи. 
Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да попадат 
в тези различни категории предвид 
естеството на техните услуги и 
мащабите на тяхната дейност, те следва 
да спазват всички съответни задължения 
по настоящия регламент, свързани с 
тези услуги. Услугите, които не 
попадат в тези различни категории, 
не следва да бъдат реализирани дори 
когато се предоставят от един и 
същи доставчик или в рамките на 
една и съща структура на 
собственост. Хармонизираните 
задължения за дължима грижа, които 
следва да бъдат разумни и 
безпристрастни, са необходимият 
отговор на установените проблеми от 
обществено-политически характер, като 
например защитата на законните 
интереси на получателите на услугите, 
противодействието на незаконните 
практики и защитата на основните права 
онлайн.

Or. en

Изменение 352
Херт Буржоа
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Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и естеството 
на съответната посредническа услуга. 
Поради това в настоящия регламент се 
определят основни задължения, 
приложими към всички доставчици на 
посреднически услуги, както и 
допълнителни задължения за 
доставчиците на хостинг услуги, и по-
специално за онлайн платформите и 
много големите онлайн платформи. 
Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да попадат 
в тези различни категории предвид 
естеството на техните услуги и 
мащабите на тяхната дейност, те следва 
да спазват всички съответни задължения 
по настоящия регламент. 
Хармонизираните задължения за 
дължима грижа, които следва да бъдат 
разумни и безпристрастни, са 
необходимият отговор на установените 
проблеми от обществено-политически 
характер, като например защитата на 
законните интереси на получателите на 
услугите, противодействието на 
незаконните практики и защитата на 
основните права онлайн.

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и естеството 
на съответната посредническа услуга. 
Поради това в настоящия регламент се 
определят основни задължения, 
приложими към всички доставчици на 
посреднически услуги, както и 
допълнителни задължения за 
доставчиците на хостинг услуги, и по-
специално за много големите онлайн 
платформи и много големите 
социални онлайн платформи. 
Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да попадат 
в тези различни категории предвид 
естеството на техните услуги и 
мащабите на тяхната дейност, те следва 
да спазват всички съответни задължения 
по настоящия регламент. 
Хармонизираните задължения за 
дължима грижа, които следва да бъдат 
разумни и безпристрастни, са 
необходимият отговор на установените 
проблеми от обществено-политически 
характер, като например защитата на 
законните интереси на получателите на 
услугите, противодействието на 
незаконните практики и защитата на 
основните права онлайн.

Or. nl

Изменение 353
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и естеството 
на съответната посредническа услуга. 
Поради това в настоящия регламент се 
определят основни задължения, 
приложими към всички доставчици на 
посреднически услуги, както и 
допълнителни задължения за 
доставчиците на хостинг услуги, и по-
специално за онлайн платформите и 
много големите онлайн платформи. 
Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да попадат 
в тези различни категории предвид 
естеството на техните услуги и 
мащабите на тяхната дейност, те следва 
да спазват всички съответни задължения 
по настоящия регламент. 
Хармонизираните задължения за 
дължима грижа, които следва да бъдат 
разумни и безпристрастни, са 
необходимият отговор на установените 
проблеми от обществено-политически 
характер, като например защитата на 
законните интереси на получателите на 
услугите, противодействието на 
незаконните практики и защитата на 
основните права онлайн.

(35) В това отношение е важно 
задълженията за дължима грижа да 
бъдат адаптирани към вида и естеството 
и размера на съответната 
посредническа услуга. Поради това в 
настоящия регламент се определят 
основни задължения, приложими към 
всички доставчици на посреднически 
услуги, както и допълнителни 
задължения за доставчиците на хостинг 
услуги, и по-специално за онлайн 
платформите и много големите онлайн 
платформи. Доколкото доставчиците на 
посреднически услуги могат да попадат 
в тези различни категории предвид 
естеството на техните услуги и 
мащабите на тяхната дейност, те следва 
да спазват всички съответни задължения 
по настоящия регламент. 
Хармонизираните задължения за 
дължима грижа, които следва да бъдат 
разумни и безпристрастни, са 
необходимият отговор на установените 
проблеми от обществено-политически 
характер, като например защитата на 
законните интереси на получателите на 
услугите, противодействието на 
незаконните практики и защитата на 
основните права онлайн.

Or. en

Изменение 354
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) По подобен начин, за да се 
гарантира, че задълженията се 
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прилагат само за тези доставчици на 
посреднически услуги, при които 
ползата би надхвърлила тежестта 
върху доставчика, Комисията следва 
да бъде оправомощена на издава 
освобождаване от изискванията по 
глава III, изцяло или частично, за 
тези доставчици на посреднически 
услуги, които извършват дейността 
си с нестопанска цел или 
еквивалентно на това и изпълняват 
очевидно положителна роля в 
обществен интерес или са МСП без 
системен риск, свързан с незаконно 
съдържание. Доставчиците следва да 
представят основателни причини, 
поради които следва да им бъде 
издадено освобождаване. Комисията 
следва да разгледа подобно искане и 
има правомощието да издава или 
анулира освобождаване по всяко 
време. Комисията следва да поддържа 
публичен списък на всички издадени 
освобождавания и техните условия, 
съдържащ описание на това защо е 
оправдано освобождаване за 
доставчика.

Or. en

Изменение 355
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За по-гладка и ефикасна 
комуникация по въпросите, обхванати 
от настоящия регламент, от 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да се изиска да създадат единно 
звено за контакт и да публикуват 
съответната информация за него, 

(36) За по-гладка и ефикасна 
комуникация по въпросите, обхванати 
от настоящия регламент, от 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да се изиска да създадат единно 
звено за контакт и да публикуват 
съответната информация за него, 
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включително относно езиците, които ще 
се използват при тази комуникация. 
Звеното за контакт може да се използва 
и от доверени податели на сигнали и от 
професионални образувания в строго 
определени отношения с доставчика на 
посреднически услуги. За разлика от 
законния представител, звеното за 
контакт следва да служи за оперативни 
цели и не следва непременно да има 
физическо местоположение.

включително относно езиците, които ще 
се използват при тази комуникация. 
Звеното за контакт може да се използва 
и от доверени податели на сигнали и от 
професионални образувания в строго 
определени отношения с доставчика на 
посреднически услуги. Това звено за 
контакт може да е същото звено за 
контакт, както се изисква съгласно 
други актове на Съюза. За разлика от 
законния представител, звеното за 
контакт следва да служи за оперативни 
цели и не следва непременно да има 
физическо местоположение.

Or. en

Изменение 356
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За по-гладка и ефикасна 
комуникация по въпросите, обхванати 
от настоящия регламент, от 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да се изиска да създадат единно 
звено за контакт и да публикуват 
съответната информация за него, 
включително относно езиците, които ще 
се използват при тази комуникация. 
Звеното за контакт може да се използва 
и от доверени податели на сигнали и 
от професионални образувания в 
строго определени отношения с 
доставчика на посреднически услуги. За 
разлика от законния представител, 
звеното за контакт следва да служи за 
оперативни цели и не следва 
непременно да има физическо 
местоположение.

(36) За по-гладка и ефикасна 
комуникация по въпросите, обхванати 
от настоящия регламент, от 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да се изиска да създадат единно 
звено за контакт и да публикуват 
съответната информация за него, 
включително относно езиците, които ще 
се използват при тази комуникация. 
Звеното за контакт може да се използва 
и от професионални образувания в 
строго определени отношения с 
доставчика на посреднически услуги. За 
разлика от законния представител, 
звеното за контакт следва да служи за 
оперативни цели и не следва 
непременно да има физическо 
местоположение.

Or. nl
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Изменение 357
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За по-гладка и ефикасна 
комуникация по въпросите, обхванати 
от настоящия регламент, от 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да се изиска да създадат единно 
звено за контакт и да публикуват 
съответната информация за него, 
включително относно езиците, които ще 
се използват при тази комуникация. 
Звеното за контакт може да се използва 
и от доверени податели на сигнали и 
от професионални образувания в 
строго определени отношения с 
доставчика на посреднически услуги. За 
разлика от законния представител, 
звеното за контакт следва да служи за 
оперативни цели и не следва 
непременно да има физическо 
местоположение.

(36) За по-гладка и ефикасна 
комуникация по въпросите, обхванати 
от настоящия регламент, от 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да се изиска да създадат единно 
звено за контакт и да публикуват 
съответната информация за него, 
включително относно езиците, които ще 
се използват при тази комуникация. 
Звеното за контакт може да се използва 
и от професионални образувания в 
строго определени отношения с 
доставчика на посреднически услуги. За 
разлика от законния представител, 
звеното за контакт следва да служи за 
оперативни цели и не следва 
непременно да има физическо 
местоположение.

Or. en

Изменение 358
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф 
Хетман, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Марион Валсман, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 36a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Доставчиците на 
посреднически услуги следва да 
създават също така единно звено за 
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контакт за получателите на услуги, 
позволяващо бърза, пряка и ефикасна 
комуникация.

Or. en

Изменение 359
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Установените в трета държава 
доставчици на посреднически услуги, 
които предлагат услуги в Съюза, следва 
да определят законен представител в 
Съюза с достатъчно пълномощия и да 
предоставят информация за своите 
законни представители, за да се осигури 
възможност за ефективен надзор и, 
когато е необходимо, за налагане на 
изискванията на настоящия регламент 
по отношение на тези доставчици. 
Законният представител следва да може 
да действа и като звено за контакт, при 
условие че са спазени съответните 
изисквания на настоящия регламент.

(37) Установените в трета държава 
доставчици на посреднически услуги, 
които предлагат услуги в Съюза, следва 
да определят законен представител в 
Съюза с достатъчно пълномощия и да 
предоставят информация за своите 
законни представители, за да се осигури 
възможност за ефективен надзор и, 
когато е необходимо, за налагане на 
изискванията на настоящия регламент 
по отношение на тези доставчици. 
Законният представител следва да може 
да действа и като звено за контакт, при 
условие че са спазени съответните 
изисквания на настоящия регламент. 
Когато установените в трета 
държава доставчици на 
посреднически услуги решат да не 
направят това, въпросът попада под 
юрисдикцията на всички държави 
членки в съответствие с член 40, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 360
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Силви 
Гийом, Биляна Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк 
Анжел
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Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Установените в трета държава 
доставчици на посреднически услуги, 
които предлагат услуги в Съюза, следва 
да определят законен представител в 
Съюза с достатъчно пълномощия и да 
предоставят информация за своите 
законни представители, за да се осигури 
възможност за ефективен надзор и, 
когато е необходимо, за налагане на 
изискванията на настоящия регламент 
по отношение на тези доставчици. 
Законният представител следва да може 
да действа и като звено за контакт, при 
условие че са спазени съответните 
изисквания на настоящия регламент.

(37) Установените в трета държава 
доставчици на посреднически услуги, 
които предлагат услуги в Съюза, следва 
да определят законен представител в 
Съюза с достатъчно пълномощия и да 
предоставят информация за своите 
законни представители, за да се осигури 
възможност за ефективен надзор и, 
когато е необходимо, за налагане на 
изискванията на настоящия регламент 
по отношение на тези доставчици. 
Законният представител следва да може 
да действа и като звено за контакт, при 
условие че са спазени съответните 
изисквания на настоящия регламент. 
Освен това получателите на 
посреднически услуги следва да могат 
да подвеждат под отговорност 
законния представител за неспазване 
на задълженията.

Or. en

Изменение 361
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Установените в трета държава 
доставчици на посреднически услуги, 
които предлагат услуги в Съюза, следва 
да определят законен представител в 
Съюза с достатъчно пълномощия и да 
предоставят информация за своите 
законни представители, за да се осигури 
възможност за ефективен надзор и, 
когато е необходимо, за налагане на 
изискванията на настоящия регламент 

(37) Установените в трета държава 
доставчици на посреднически услуги, 
които предлагат услуги в Съюза, следва 
да определят постоянен законен 
представител в Съюза с достатъчно 
пълномощия и да предоставят 
информация за своите законни 
представители, за да се осигури 
възможност за ефективен надзор и, 
когато е необходимо, за налагане на 
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по отношение на тези доставчици. 
Законният представител следва да може 
да действа и като звено за контакт, при 
условие че са спазени съответните 
изисквания на настоящия регламент.

изискванията на настоящия регламент 
по отношение на тези доставчици. 
Законният представител следва да може 
да действа и като звено за контакт, при 
условие че са спазени съответните 
изисквания на настоящия регламент.

Or. nl

Изменение 362
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, 
Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност. 
Задълженията, свързани с общите 
условия, не следва да задължават 
доставчик на посредническа услуга да 
разкрива информация, която ще 
доведе до значителна уязвимост по 
отношение на сигурността на 
неговата услуга или защитата на 
поверителната информация, по-
специално търговските тайни или 
правата върху интелектуалната 
собственост.

Or. en

Изменение 363
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
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Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност. 
Същевременно получателите следва 
да сключват подобни споразумения 
доброволно без каквито и да е било 
подвеждащи или принудителни 
тактики и поради това следва да бъде 
въведена забрана на „тъмни модели“.

Or. en

Изменение 364
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност. 
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на несправедливост или произволност. За тази цел ползвателите следва да 
бъдат информирани винаги когато се 
използват процеси на алгоритмично 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 365
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
защитата на основните права, и по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

Or. nl

Изменение 366
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
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прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на дискриминация, несправедливост 
или произволност.

Or. en

Обосновка

Техническа промяна за привеждане в съответствие със съответния член 12.

Изменение 367
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Много големите социални 
онлайн платформи изпълняват 
съществена роля в обществения 
дебат. Те могат да се считат за 
съвременната версия на пощенските 
услуги. Всеки, който не е допуснат до 
тези няколко платформи, е в голяма 
степен заглушен. Не е целесъобразно 
тези платформи да бъдат свободни 
да участват в цензуриране, когато 
сметнат това за уместно, независимо 
дали посредством автоматизирани 
системи или не, което да им 
позволява на насочват обществения 
дебат (съзнателно или несъзнателно) 
в определена посока. Освен това 
практиката е показала, че 
модерирането на съдържание от 
автоматизирани системи е 
нечувствително по отношение на 
контекста и твърде често премахва 
хумора, сатирата, иронията, 
законните форми на протест и 
политическите възгледи. За да се 
гарантират свободата на изразяване 
на мнение и свободата на 
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информация, следва да се предвиди 
дерогация от свободата на договаряне 
за тези доставчици на посреднически 
услуги. На много големите социални 
онлайн платформи следва да бъде 
наложено задължение за 
предоставяне на универсална услуга. 
Тези платформи следва да позволяват 
принципно на всеки да публикува и да 
получава съдържание на техните 
платформи. Те следва да премахват 
по собствена инициатива само 
очевидно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. 
Универсалната услуга следва да бъде 
предоставяна без каквато и да е 
дискриминация. Всички тарифи, 
свързани с използването на 
универсалната услуга, следва да бъдат 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и справедливи.

Or. nl

Изменение 368
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Макар че допълнително 
изискване следва да се прилага към 
много голяма онлайн платформа, 
всички доставчици следва да 
извършат обща самооценка на 
потенциалния риск, свързан с 
техните услуги, особено във връзка с 
малолетните и непълнолетните 
лица, и следва да предприемат 
доброволни мерки за смекчаване, 
когато това е целесъобразно. За да се 
гарантира, че доставчикът 
предприема тези действия, 
координаторите за цифровите услуги 
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може да изискват доказателство.

Or. en

Изменение 369
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40.

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40, 
които също не се определят като 
много големи онлайн платформи. Във 
всички публични версии на подобни 
доклади доставчиците на 
посреднически услуги следва да 
премахват всяка информация, която 
може да навреди на текущи дейности 
по предотвратяване, откриване или 
премахване на незаконно съдържание 
или на съдържание, противоречащо 
на общите условия на доставчика на 
хостинг услуги.

__________________ __________________
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 

40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
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за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 370
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40.

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно в 
стандартизиран и машинночетим 
формат, в съответствие с 
хармонизираните изисквания, 
съдържащи се в настоящия регламент, 
относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са 
микропредприятия съгласно 
определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40 
или предоставят услуга с 
нестопанска цел с по-малко от 
100 000 активни потребители 
месечно.

__________________ __________________
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en
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Обосновка

Съгласно германския закон NetzDG докладите за прозрачност се оказаха почти 
безсмислени, тъй като изследователите не са в състояние да ги сравняват и 
анализират. Поради това всички задължения за прозрачно докладване следва да бъдат 
публикувани във формат, които е хармонизиран посредством общ стандарт и е 
машинночетим.

Изменение 371
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат 
вследствие прилагането и 
изпълнението на техните общи 
условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40.

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40.

__________________ __________________
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Or. fr

Изменение 372
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
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Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40.

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро-, малки или 
средни предприятия съгласно 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията40.

__________________ __________________
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 373
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Получателите на услугата 
следва да бъдат оправомощени да 
вземат самостоятелни решения, 
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наред с другото, относно приемането 
на и промените в общите условия, 
рекламните практики, настройките 
за неприкосновеност на личния 
живот и други настройки, системите 
за препоръчване на съдържание, 
когато си взаимодействат с 
посреднически услуги. „Тъмните 
модели“ обаче обикновено използват 
когнитивни нагласи и подтикват 
онлайн потребителите да закупуват 
стоки и услуги, които те не желаят, 
или да оповестяват лична 
информация, които те биха 
предпочели да не бъде разкривана. 
Поради това на доставчиците на 
посреднически услуги следва да бъде 
забранено да заблуждават или да 
„побутват“ получателите на 
услугата и да подкопават или 
накърняват автономността, 
вземането на решения или избора на 
получателите на услугата 
посредством структурата, 
проектирането или функциите на 
онлайн интерфейса или на част от 
него („тъмни модели“). Това включва, 
но не се ограничава до, 
експлоататорски избор на 
проектиране с цел насочване на 
получателя към действия, които са в 
полза на доставчика на посреднически 
услуги, но които може да не са в 
интерес на получателите, като 
представят избора по начин, който 
не е неутрален, многократно 
изискват от получателя или го 
поставят под натиск да вземе 
решение или скриват или правят 
неясни определени възможности.

Or. en

Изменение 374
Барбара Талер, Арба Кокалари
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Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) В рамките на обхвата на 
Законодателния акт за цифровите 
услуги е от първостепенно значение 
да се гарантира балансът между 
справянето със специфичните 
рискове, свързани с незаконното 
съдържание, и гарантирането на 
прозрачност за ползвателите, като 
същевременно не се забраняват 
напълно системите за препоръчване 
на съдържание в онлайн рекламите и 
се защитават търговските тайни и 
интелектуалната собственост, тъй 
като защитата на потребителите 
включва също и осигуряване на 
разнообразието на доставките. 

Or. en

Изменение 375
Мария Грапини, Андреас Шидер, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) С цел ефективно и пълноценно 
справяне с разпространението на 
незаконни продукти и услуги онлайн 
посредническите услуги следва да 
прилагат мерки за предотвратяване 
на повторната поява на незаконно 
съдържание, след като е било 
премахнато. Подобни мерки, 
предприети хоризонтално от всички 
посреднически услуги, ще допринесат 
за по-безопасна онлайн среда.

Or. en
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Изменение 376
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф Хетман, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Доставчиците на хостинг услуги 
играят особено важна роля в борбата с 
незаконното съдържание онлайн, тъй 
като съхраняват информация, 
предоставяна от и по искане на 
получателите на услугата, и обикновено 
предоставят на други получатели достъп 
до тази информация, понякога в голям 
мащаб. Важно е всички доставчици на 
хостинг услуги, независимо от техния 
размер, да въведат лесни за ползване 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия, които 
улесняват уведомяващата страна в 
подаването на сигнал до съответния 
доставчик на хостинг услуги за 
конкретни части от информацията, 
които тя счита за незаконно съдържание 
(„уведомяване“), и въз основа на този 
сигнал въпросният доставчик да може 
да прецени дали е съгласен с тази 
оценка и дали да премахне или да 
блокира достъпа до съответното 
съдържание („предприемане на 
действие“). При условие че са 
изпълнени изискванията за 
уведомяване, физическите лица или 
образуванията следва да могат да 
сигнализират чрез едно-единствено 
уведомление за няколко конкретни 
елемента, които те смятат за незаконни. 
Задължението за въвеждане на 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да се 
прилага например по отношение на 
услугите за съхранение и споделяне на 
файлове, услугите за уеб хостинг, 
рекламните сървъри и текстовите 
хранилища (pastebins), доколкото те 

(40) Доставчиците на хостинг услуги 
играят особено важна роля в борбата с 
незаконното съдържание онлайн, тъй 
като съхраняват информация, 
предоставяна от и по искане на 
получателите на услугата, и обикновено 
предоставят на други получатели достъп 
до тази информация, понякога в голям 
мащаб. Важно е всички доставчици на 
хостинг услуги, независимо от техния 
размер, да въведат лесно достъпни, 
разбираеми и лесни за ползване 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия, които 
улесняват уведомяващата страна в 
подаването на сигнал до съответния 
доставчик на хостинг услуги за 
конкретни части от информацията, 
които тя счита за незаконно съдържание 
(„уведомяване“), и въз основа на този 
сигнал въпросният доставчик да може 
да прецени дали е съгласен с тази 
оценка и дали да премахне или да 
блокира достъпа до съответното 
съдържание в съответствие с 
приложимото право („предприемане 
на действие“). Подобни механизми 
следва да бъдат ясно видими на 
интерфейса на хостинг услугата и да 
бъдат лесни за ползване. При условие 
че са изпълнени изискванията за 
уведомяване, физическите лица или 
образуванията следва да могат да 
сигнализират чрез едно-единствено 
уведомление за няколко конкретни 
елемента, които те смятат за незаконни. 
Задължението за въвеждане на 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да се 
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могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

прилага например по отношение на 
услугите за съхранение и споделяне на 
файлове, услугите за уеб хостинг, 
рекламните сървъри и текстовите 
хранилища (pastebins), доколкото те 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент. Доставчиците 
на хостинг услуги биха могли като 
доброволна мярка да провеждат 
мерки за собствено разследване, за да 
предотвратят повторното 
разпространение на съдържание, 
които вече е идентифицирано като 
незаконно, след като е било 
премахнато. Задълженията, свързани 
с уведомяване и предприемане на 
действия, в никакъв случай не следва 
да налагат общи задължения за 
контрол.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни, че задълженията, свързани с уведомяване и предприемане на 
действия, не следва да налагат общ контрол или какъвто и да било вид механизъм за 
недопускане на качване.


