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Изменение 377
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

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 
могат да бъдат смятани за доставчици 

(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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
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на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент. Освен това 
механизмите за уведомяване и 
предприемане на действия следва да 
бъдат допълнени от разпоредби за 
„недопускане на повторно качване“, 
където доставчиците на хостинг 
услуги следва да докажат, че полагат 
всички усилия за предотвратяване на 
повторната поява на съдържание, 
идентично на друго съдържание, 
което вече е било установено и 
премахнато от тях като незаконно. 
Прилагането на това изискване не 
следва да води до общо задължение за 
контрол.

Or. en

Изменение 378
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

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 

(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 
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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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

да прецени дали е съгласен с тази 
оценка и дали да премахне или да 
блокира достъпа до съответното 
съдържание („предприемане на 
действие“). Въпреки това 
доставчикът следва да има 
възможността да отхвърли дадено 
уведомяване, ако има друг субект с по-
диверсифициран контрол върху 
предполагаемото съдържание или ако 
доставчикът няма технически 
възможности да действа върху 
конкретно съдържание. Поради това 
разпорежданията за блокиране следва 
да се считат за крайна мярка и да се 
прилагат единствено след изчерпване 
на всички други възможности. 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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 379
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Доставчиците на хостинг услуги (40) Доставчиците на хостинг услуги 
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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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

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 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“). Съдържание, за което е 
подадено уведомление и което не е 
очевидно незаконно, следва да остане 
достъпно, докато все още се изчаква 
оценката на неговата 
законосъобразност от компетентния 
орган. 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. Получателите на 
услугата, които са предоставили 
информацията, за която се отнася 
уведомлението, следва да получат 
възможност да отговорят преди 
вземането на решение. 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 могат да бъдат смятани за 
доставчици на хостинг услуги, 
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обхванати от настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 380
Херт Буржоа

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 

(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, с изключение на 
микро- и малки предприятия съгласно 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията, 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“). Много 
големите онлайн социални 
платформи следва да премахват по 
собствена инициатива само очевидно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления, включително в 
отговор на уведомяване. При условие 
че са изпълнени изискванията за 
уведомяване, физическите лица или 
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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.

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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. nl

Изменение 381
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

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 

(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 
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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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

да прецени, въз основа на собствената 
си оценка, 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. 
Възможно е също така онлайн 
платформите да предотвратят 
повторна поява на съдържание, което 
вече е било определено като незаконно 
и което е било премахнато въз основа 
на предварително уведомяване. 
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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 382
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

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 

(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 
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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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

мащаб. Важно е всички доставчици на 
хостинг услуги, независимо от техния 
размер, с изключение на тези, които 
играят архитектурна роля, 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 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 383
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 40а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Независимо от това 
уведомленията следва да са насочени 
към участника, който има 
техническата и оперативната 
способност да действа и най-тясната 
връзка с получателя на услугата, 
предоставил информацията или 
съдържанието, като например към 
онлайн платформа, а не към 
доставчика на хостинг услуга, върху 
която предоставя услуги на дадената 
онлайн платформа. Такива 
доставчици на хостинг услуги следва 
да пренасочват уведомленията към 
конкретната онлайн платформа и да 
информират уведомяващата страна 
за този факт.

Or. en

Изменение 384
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 40б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40б) Освен това доставчиците на 
хостинг следва да се стремят да 
действат единствено срещу 
докладваните части от 
информацията. Това може да включва 
действия като деактивиране на 
хипервръзките към частите от 
информацията. Когато премахването 
или блокирането на достъпа до 
отделни части от информацията е 
технически и оперативно 
неосъществимо поради правни, 
договорни или технологични причини, 
като например криптирани файлове и 
услуги за съхранение и споделяне на 
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файлове, доставчиците на услуги 
следва да уведомят получателя на 
услугата за уведомяването и да 
поискат предприемането на 
действия. Ако получател не 
предприеме действия или забави 
действията или доставчикът има 
основания да счита, че не е предприел 
действия или действа 
недобросъвестно по друг начин, 
доставчикът на хостинг може да 
преустанови временно своите услуги в 
съответствие с общите си условия.

Or. en

Изменение 385
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф 
Хетман, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Правилата относно тези 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да 
бъдат хармонизирани на равнището на 
Съюза, така че да се предвиди 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване на сигналите въз основа на 
единни, прозрачни и ясни правила, 
които предвиждат стабилни гаранции за 
защита на правата и законните интереси 
на всички засегнати страни, по-
специално техните основни права, 
гарантирани от Хартата, независимо от 
държавата членка, в която тези страни 
са установени или пребивават, и от 
съответната област на правото. 
Основните права включват, според 
случая, правото на свобода на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита на 

(41) Правилата относно тези 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да 
бъдат хармонизирани на равнището на 
Съюза, така че да се предвиди 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване на сигналите въз основа на 
единни, прозрачни и ясни правила, 
които предвиждат стабилни гаранции за 
защита на правата и законните интереси 
на всички засегнати страни, по-
специално техните основни права, 
гарантирани от Хартата, независимо от 
държавата членка, в която тези страни 
са установени или пребивават, и от 
съответната област на правото. 
Основните права включват, според 
случая, правото на свобода на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита на 
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личните данни, правото на 
недискриминация и правото на 
ефективни правни средства за защита на 
получателите на услугата; свободата на 
стопанска инициатива, включително 
свободата на договаряне, на 
доставчиците на услуги; както и правото 
на човешко достойнство, правата на 
детето, правото на защита на 
собствеността, включително 
интелектуалната собственост, и правото 
на недискриминация на страните, 
засегнати от незаконно съдържание.

личните данни, правото на 
недискриминация и правото на 
ефективни правни средства за защита на 
получателите на услугата; свободата на 
стопанска инициатива, включително 
свободата на договаряне, на 
доставчиците на услуги; както и правото 
на човешко достойнство, правата на 
детето, правото на защита на 
собствеността, включително 
интелектуалната собственост, и правото 
на недискриминация на страните, 
засегнати от незаконно съдържание. 
Доставчиците на хостинг услуги 
следва да действат своевременно по 
сигнали, като отчитат вида на 
незаконното съдържание, за което се 
уведомява, и спешността на 
предприемането на действия. 
Доставчикът на хостинг услуги 
следва да уведоми физическото лице 
или образуванието, което докладва 
конкретното съдържание, за 
решението си веднага след взимането 
на решение дали да действа по 
сигнала или не.

Or. en

Изменение 386
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Правилата относно тези 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да 
бъдат хармонизирани на равнището на 
Съюза, така че да се предвиди 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване на сигналите въз основа на 
единни, прозрачни и ясни правила, 
които предвиждат стабилни гаранции за 
защита на правата и законните интереси 

 (Не се отнася до българския текст.)
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на всички засегнати страни, по-
специално техните основни права, 
гарантирани от Хартата, независимо от 
държавата членка, в която тези страни 
са установени или пребивават, и от 
съответната област на правото. 
Основните права включват, според 
случая, правото на свобода на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита на 
личните данни, правото на 
недискриминация и правото на 
ефективни правни средства за защита на 
получателите на услугата; свободата на 
стопанска инициатива, включително 
свободата на договаряне, на 
доставчиците на услуги; както и правото 
на човешко достойнство, правата на 
детето, правото на защита на 
собствеността, включително 
интелектуалната собственост, и правото 
на недискриминация на страните, 
засегнати от незаконно съдържание.

Or. fr

Изменение 387
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 41а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Когато доставчик на хостинг 
услуга реши да премахне или блокира 
информация, предоставена от 
получател на услугата, поради това, 
че е незаконна или неразрешена по 
силата на общите му условия, следва 
да направи това своевременно, като 
вземе под внимание потенциалната 
вреда, нарушението и техническите 
възможности на доставчика. 
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Информацията, която би могла да 
окаже отрицателно въздействие 
върху малолетните и 
непълнолетните лица, жените и 
уязвимите ползватели, като тези със 
защитените характеристики по 
силата на член 21 на Хартата, следва 
да се разглежда в спешен порядък.

Or. en

Изменение 388
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, за които е 
доказано, че са ефикасни, 
пропорционални и надеждни, той 
следва да уведоми получателя на 
услугата за своето решение, за 
съответните причини и за наличните 
възможности за правна защита и 
оспорване на решението, с оглед на 
отрицателните последици, които тези 
решения могат да имат за получателя на 
услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
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включват съдебна защита. оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита. Такова 
изявление обаче не следва да се 
изисква, ако се отнася за спам, 
очевидно незаконно съдържание, 
премахване на съдържание, което е 
подобно или идентично на вече 
премахнато съдържание от същия 
получател, който вече е получил 
изявление, или когато доставчикът 
на хостинг услуга няма необходимата 
информация, за да уведоми 
получателя на траен носител.

Or. en

Изменение 389
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той 
следва да уведоми получателя на 
услугата за своето решение, за 
съответните причини и за 
наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за 
решението, по-специално независимо 
дали действието е предприето, тъй 
като докладваната информация се 

(42) Доставчик на хостинг услуги не 
следва да решава самостоятелно да 
премахне или да блокира информация, 
предоставена от получателя на услугата, 
нито след сигнал, нито действайки по 
собствена инициатива, с оглед на 
отрицателните последици, които тези 
решения могат да имат за получателя на 
услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване, освен ако не 
става въпрос за явно незаконно 
съдържание, свързано с тежки 
престъпления. В този случай 
наличните начини за оспорване на 
решението на доставчика на хостинг 
услуги следва винаги да включват 
съдебна защита.
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счита за незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

Or. it

Изменение 390
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши, в рамките на правилата, 
установени в настоящия регламент, 
да премахне или да блокира 
информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
очевидно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления, за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Това задължение не следва да 
се прилага за микро- и малки 
предприятия съгласно определението 
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в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

Or. nl

Изменение 391
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
предотврати бъдещи качвания на вече 
докладвано незаконно съдържание, 
произтичащо от валидна процедура за 
уведомяване и предприемане на 
действия, и следва да уведоми 
получателя на услугата за своето 
решение, за съответните причини и за 
наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
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на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

Or. en

Изменение 392
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
предотврати повторната поява на 
докладваната или равностойна 
незаконна информация. Доставчикът 
следва също така да уведоми 
получателя на услугата за своето 
решение, за съответните причини и за 
наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

Or. en
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Изменение 393
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва 
да уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, той следва да уведоми 
получателя на услугата за своето 
решение, за съответните причини и за 
наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание. Наличните 
начини за оспорване на решението на 
доставчика на хостинг услуги следва 
винаги да включват съдебна защита.

Or. fr

Изменение 394
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 42
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва да 
уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, за които е 
доказано, че са ефикасни, 
пропорционални и надеждни, той 
следва да уведоми получателя на 
услугата за своето решение, за 
съответните причини и за наличните 
възможности за правна защита и 
оспорване на решението, с оглед на 
отрицателните последици, които тези 
решения могат да имат за получателя на 
услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

Or. en

Изменение 395
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 

(42) Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира информация, предоставена от 
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получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, включително чрез 
автоматизирани средства, той следва 
да уведоми получателя на услугата за 
своето решение, за съответните причини 
и за наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

получателя на услугата, например след 
сигнал или действайки по собствена 
инициатива, той следва да уведоми 
получателя на услугата за своето 
решение, за съответните причини и за 
наличните възможности за правна 
защита и оспорване на решението, с 
оглед на отрицателните последици, 
които тези решения могат да имат за 
получателя на услугата, включително за 
упражняването на основното му право 
на свобода на изразяване. Това 
задължение следва да се прилага 
независимо от причините за решението, 
по-специално независимо дали 
действието е предприето, тъй като 
докладваната информация се счита за 
незаконно съдържание или за 
несъвместима с приложимите общи 
условия. Наличните начини за 
оспорване на решението на доставчика 
на хостинг услуги следва винаги да 
включват съдебна защита.

Or. en

Изменение 396
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Андреа Каропо

Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) В някои случаи доставчик на 
хостинг услуга може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на 
услугата, като например публикуване 
на определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
доставчика на хостинг услуга да 
подозира, предвид всички свързани със 
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случая обстоятелства, които са му 
известни, че получателят на 
услугата може да е извършил, да 
извършва или има вероятност да 
извърши тежко престъпление, което 
застрашава нечий живот или 
безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета. В такива 
случаи доставчикът на хостинг 
услуги следва да информира незабавно 
компетентните правоприлагащи 
органи за своето подозрение, като 
предостави цялата информация, с 
която разполага, включително, 
когато е целесъобразно, въпросното 
съдържание заедно с обяснение на 
породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не 
предоставя правно основание за 
профилиране на получателите на 
услуги с оглед на това доставчиците 
на хостинг услуги евентуално да 
засичат престъпления. 
Доставчиците на хостинг услуги 
следва също така да спазват другите 
приложими разпоредби на правото на 
Съюза или на националното 
законодателство за защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

Or. en

Изменение 397
Марцел Колая

Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Когато модерират 
съдържание, механизмите, 
доброволно използвани от 
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платформите, не следва да водят до 
мерки за предварителен контрол въз 
основа на автоматизирани 
инструменти или филтриране на 
качването на съдържание. 
Понастоящем автоматизираните 
инструменти не са в състояние да 
направят разграничение между 
незаконно съдържание и съдържание 
и поради това обикновено водят до 
свръхблокиране на законно 
съдържание. Човешкият преглед на 
автоматизираните доклади от 
доставчици на услуги или техните 
изпълнители не решава напълно този 
проблем, особено ако е възложен на 
персонал на частни дружества, 
който не разполага с достатъчна 
независимост, квалификация и 
отчетност. Предварителният 
контрол следва да се разбира като 
подлагане на публикуването на 
автоматизирано решение. 
Филтрирането на автоматизирано 
подаване на съдържание, като спам, 
следва да бъде разрешено. Когато за 
модериране на съдържание се 
използват автоматизирани 
инструменти, доставчикът следва да 
осигури преглед от човек и защита на 
законното съдържание.

Or. en

Изменение 398
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Поради международния 
характер на много доставчици на 
хостинг услуги много от тях вече са 
внедрили подобни изисквания по 
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силата на законодателството на 
трети държави. С цел 
предотвратяване на дублиране на 
изискванията и премахването на 
съществуващите системи за 
получателите Комисията следва бъде 
оправомощена да гарантира 
подходящо равнище на защита и 
изпълнение на изискванията по 
членове 14 и 15.

Or. en

Изменение 399
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро- или малки предприятия, според 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването от тези допълнителни 
задължения не следва да се разглежда; 
от което се ползват микропредприятията 
и малките предприятия 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро- или малки предприятия, според 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, с 
изключение на тези, които са 
притежавани или контролирано от 
образувания извън ЕС, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването от тези допълнителни 
задължения не следва да се разглежда; 
от което се ползват микропредприятията 
и малките предприятия 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
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изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

__________________ __________________
41 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).

41 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 400
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро- или малки предприятия, според 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията,41 освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването на 
микропредприятията и малките 
предприятия от тези допълнителни 
задължения не следва да се разбира като 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро-, малки и средни предприятия, 
според определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването на микро-, малките и 
средните предприятия от тези 
допълнителни задължения не следва да 
се разбира като възпрепятстващо 
възможността те да създадат 
доброволно система за изпълнение на 
едно или повече от тези задължения.

__________________ __________________
41 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 41 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
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от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Or. pt

Изменение 401
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 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро- или малки предприятия, според 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването на 
микропредприятията и малките 
предприятия от тези допълнителни 
задължения не следва да се разбира като 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро-, малки или средни предприятия, 
според определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването на 
микропредприятията и малките 
предприятия от тези допълнителни 
задължения не следва да се разбира като 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

__________________ __________________
41 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 

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

Or. en

Изменение 402
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микро- или малки предприятия, 
според определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването на 
микропредприятията и малките 
предприятия от тези допълнителни 
задължения не следва да се разбира като 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, допълнителните 
задължения, налагани на онлайн 
платформите съгласно настоящия 
регламент, не следва да се прилагат за 
микропредприятия, според 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен ако 
поради своя обсег и влияние въпросните 
предприятия не съответстват на 
критериите за категоризиране като 
много големи онлайн платформи 
съгласно настоящия регламент. 
Правилата за консолидиране, изложени 
в посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат заобиколени. 
Освобождаването на 
микропредприятията и малките 
предприятия от тези допълнителни 
задължения не следва да се разбира като 
възпрепятстващо възможността те да 
създадат доброволно система за 
изпълнение на едно или повече от тези 
задължения.

__________________ __________________
41 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).

41 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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Изменение 403
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 43а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) По подобен начин, за да се 
избегне ненужна регулаторна 
тежест, определени задължения не 
следва да се прилагат за доставчици 
на хостинг услуги, често наричани 
„затворени онлайн платформи“, 
където в рамките на организирана 
мрежа за разпространение, която 
действа под общо отличително 
наименование, доставчикът на 
посреднически услуги има пряка 
връзка от гледна точка на 
организацията, сдружаването, 
сътрудничеството или капиталовата 
собственост с получателя на 
услугата или където посредническата 
услуга има за цел единствено да бъде 
посредник в съдържанието между 
членовете на организираната мрежа 
за разпространение и нейните 
доставчици.

Or. en

Изменение 404
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Получателите на услугата следва 
да могат лесно и ефективно да оспорват 
определени решения на онлайн 
платформите, които ги засягат 

(44) Получателите на услугата следва 
да могат лесно и ефективно да оспорват 
определени решения на онлайн 
платформите, които ги засягат 
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отрицателно. Поради това от онлайн 
платформите следва да се изисква да 
осигуряват вътрешни системи за 
разглеждане на жалби, които отговарят 
на определени условия, за да се 
гарантира, че системите са лесно 
достъпни и водят до бързи и 
справедливи резултати. Освен това 
следва да се предвиди възможност за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
включително на тези, които не са могли 
да бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, от 
сертифицирани органи, които 
разполагат с необходимата 
независимост, средства и експертен 
опит, за да извършват дейността си по 
справедлив, бърз и икономически 
ефективен начин. Осигурените по този 
начин възможности за оспорване на 
решенията на онлайн платформите 
следва да допълват и по никакъв начин 
да не възпрепятстват възможността да 
бъде потърсена защита по съдебен ред в 
съответствие със законодателството на 
съответната държава членка.

отрицателно. Поради това от онлайн 
платформите следва да се изисква да 
осигуряват вътрешни системи за 
разглеждане на жалби, които отговарят 
на определени условия, за да се 
гарантира, че системите са лесно 
достъпни и водят до бързи и 
справедливи резултати. Освен това 
следва да се предвиди възможност за 
добросъвестно влизане в процедура за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
включително на тези, които не са могли 
да бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, от 
сертифицирани органи, разположени в 
държавата членка на получателя или 
на доставчика, които разполагат с 
необходимата независимост, средства и 
експертен опит, за да извършват 
дейността си по справедлив, бърз и 
икономически ефективен начин. 
Осигурените по този начин 
възможности за оспорване на решенията 
на онлайн платформите следва да 
допълват и по никакъв начин да не 
възпрепятстват възможността да бъде 
потърсена защита по съдебен ред в 
съответствие със законодателството на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 405
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Марион Валсман, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Получателите на услугата следва 
да могат лесно и ефективно да оспорват 
определени решения на онлайн 
платформите, които ги засягат 

(44) Получателите на услугата следва 
да могат лесно и ефективно да оспорват 
определени решения на онлайн 
платформите, които ги засягат 
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отрицателно. Поради това от онлайн 
платформите следва да се изисква да 
осигуряват вътрешни системи за 
разглеждане на жалби, които отговарят 
на определени условия, за да се 
гарантира, че системите са лесно 
достъпни и водят до бързи и 
справедливи резултати. Освен това 
следва да се предвиди възможност за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
включително на тези, които не са могли 
да бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, от 
сертифицирани органи, които 
разполагат с необходимата 
независимост, средства и експертен 
опит, за да извършват дейността си по 
справедлив, бърз и икономически 
ефективен начин. Осигурените по този 
начин възможности за оспорване на 
решенията на онлайн платформите 
следва да допълват и по никакъв начин 
да не възпрепятстват възможността да 
бъде потърсена защита по съдебен ред в 
съответствие със законодателството на 
съответната държава членка.

отрицателно. Поради това от онлайн 
платформите следва да се изисква да 
осигуряват вътрешни системи за 
разглеждане на жалби, които отговарят 
на определени условия, за да се 
гарантира, че системите са лесно 
достъпни и водят до бързи, 
недискриминационни и справедливи 
резултати. Освен това следва да се 
предвиди възможност за извънсъдебно 
уреждане на спорове, включително на 
тези, които не са могли да бъдат 
разрешени по задоволителен начин чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, от сертифицирани органи, които 
разполагат с необходимата 
независимост, средства и експертен 
опит, за да извършват дейността си по 
справедлив, лесен, финансово 
приемлив, целесъобразен и достъпен 
начин. Осигурените по този начин 
възможности за оспорване на решенията 
на онлайн платформите следва да 
допълват и по никакъв начин да не 
възпрепятстват възможността да бъде 
потърсена защита по съдебен ред в 
съответствие със законодателството на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 406
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу 
незаконното съдържание могат да се 
предприемат по-бързо и надеждно, 
когато онлайн платформите 
предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че сигналите, 
подавани от доверени податели чрез 
изискваните по настоящия 

заличава се
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регламент механизми за уведомяване 
и предприемане на действия, се 
третират приоритетно, без да се 
засяга изискването за своевременно, 
надлежно и обективно обработване и 
вземане на решения по всички сигнали, 
подавани съгласно тези механизми. 
Статут на доверен подател на 
сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически 
лица, които са доказали, наред с 
останалото, че притежават 
специални експертни познания и 
компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси 
и че работят добросъвестно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, 
като например що се отнася до 
терористичното съдържание — 
звената за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта 
на правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които 
са част от мрежата от горещи 
линии INHOPE за докладване на 
детска порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до 
правата върху интелектуалната 
собственост, на браншовите 
организации и на носителите на 
права може да бъде предоставен 
статут на доверен подател на 
сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи 
онлайн платформите да третират 
по сходен начин сигналите, подавани 
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от физически лица или образувания, 
на които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент 
(ЕС) 2016/794 на Европейския 
парламент и на Съвета43.
__________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за 
замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. nl

Изменение 407
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу 
незаконното съдържание могат да се 
предприемат по-бързо и надеждно, 
когато онлайн платформите 
предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че сигналите, 
подавани от доверени податели чрез 
изискваните по настоящия 
регламент механизми за уведомяване 
и предприемане на действия, се 
третират приоритетно, без да се 

заличава се
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засяга изискването за своевременно, 
надлежно и обективно обработване и 
вземане на решения по всички сигнали, 
подавани съгласно тези механизми. 
Статут на доверен подател на 
сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически 
лица, които са доказали, наред с 
останалото, че притежават 
специални експертни познания и 
компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси 
и че работят добросъвестно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, 
като например що се отнася до 
терористичното съдържание — 
звената за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта 
на правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които 
са част от мрежата от горещи 
линии INHOPE за докладване на 
детска порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до 
правата върху интелектуалната 
собственост, на браншовите 
организации и на носителите на 
права може да бъде предоставен 
статут на доверен подател на 
сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи 
онлайн платформите да третират 
по сходен начин сигналите, подавани 
от физически лица или образувания, 
на които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
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настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент 
(ЕС) 2016/794 на Европейския 
парламент и на Съвета.43

__________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за 
замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 408
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, 
без да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно 
тези механизми. Статут на доверен 
подател на сигнали следва да се 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание съгласно действащото 
законодателство могат да се 
предприемат по-бързо и надеждно, 
когато онлайн платформите 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че по сигналите, подавани 
от съответните национални органи, 
се предприемат незабавни действия. 
Тези органи трябва да бъдат 
изключително публични по своя 
характер, като например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
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предоставя само на образувания, а не 
на физически лица, които са доказали, 
наред с останалото, че притежават 
специални експертни познания и 
компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси 
и че работят добросъвестно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които 
са част от мрежата от горещи 
линии INHOPE за докладване на 
детска порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до 
правата върху интелектуалната 
собственост, на браншовите 
организации и на носителите на 
права може да бъде предоставен 
статут на доверен подател на 
сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи 
онлайн платформите да третират 
по сходен начин сигналите, подавани 
от физически лица или образувания, 
на които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент 
(ЕС) 2016/794 на Европейския 

Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“).
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парламент и на Съвета43.
__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Or. it

Изменение 409
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически 
лица, които са доказали, наред с 
останалото, че притежават специални 
експертни познания и компетентност в 
борбата с незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно, ефективно и 
обективно обработване и вземане на 
решения по всички сигнали, подавани 
съгласно тези механизми. Статут на 
доверен подател на сигнали следва да се 
предоставя на образувания, които са 
доказали, наред с останалото, че 
притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че имат 
значителен законен интерес и доказан 
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работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

опит в сигнализирането за незаконно 
съдържание с висока степен на 
точност и че са доказали своята 
компетентност в засичането, 
идентифицирането и уведомяването 
за незаконно съдържание или 
представляват колективни интереси или 
общ интерес за предотвратяване на 
нарушения на правото на Съюза или 
за предоставяне на правна защита, и 
че работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат и 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
отделните носители на права, 
техните представители, надлежно 
упълномощени трети страни, 
браншовите организации и други 
независими образувания, които имат 
конкретен експертен опит и 
действат в най-добрия интерес на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Същото следва да се предостави на 
заявителите по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 608/2013 или в 
случай на жалби съгласно Регламент 
(ЕС) 2019/1020, за да се гарантира, че 
съществуващите правила относно 
правоприлагането в митническата 
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област или защитата на 
потребителите се прилагат 
ефективно при онлайн продажбите. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 410
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
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че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 

че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. За 
бързи действия срещу появата на 
незаконно съдържание, в служба на 
онлайн платформите се поставят 
технологични средства, включително 
приложно-програмни интерфейси на 
доверени податели на сигнали. Тези 
образувания могат да бъдат публични 
по своя характер, като например що се 
отнася до терористичното съдържание 
— звената за сигнализиране за 
незаконно съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския съюз 
за сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
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физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 411
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
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действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — 
звената за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта 
на правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 

действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер или могат да 
бъдат неправителствени организации и 
полупублични органи, като например 
организациите, които са част от мрежата 
от горещи линии INHOPE за докладване 
на детска порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43
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сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 412
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 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали обикновено следва да се 
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на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

предоставя само на неправителствени 
образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват обществени интереси и 
че работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания обаче могат да бъдат 
публични по своя характер за действия, 
които не са свързани с правата върху 
интелектуалната собственост, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
неправителствените браншови 
организации и на носителите на права 
може да бъде предоставен статут на 
доверен подател на сигнали, след като 
докажат, че отговарят на приложимите 
условия. Правилата на настоящия 
регламент относно доверените податели 
на сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
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2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 413
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
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представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — 
звената за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта 
на правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно, точно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат неправителствени организации, 
организации за защита на 
потребителите и полупублични 
органи, като например организациите, 
които са част от мрежата от горещи 
линии INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски или 
дискриминационни прояви онлайн или 
с борбата срещу цифровото насилие 
или с подкрепата на жертвите на 
цифрово насилие. Що се отнася до 
правата върху интелектуалната 
собственост, на браншовите 
организации и на носителите на права 
може да бъде предоставен статут на 
доверен подател на сигнали, след като 
докажат, че отговарят на приложимите 
условия и спазват изключенията и 
ограниченията, свързани с правата 
върху интелектуалната собственост. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да си сътрудничат по друг 
начин с други образувания в 
съответствие с приложимото право, 
включително настоящия регламент и 
Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
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областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Обосновка

На националните и правоприлагащите органи не следва да се предоставя статут на 
доверен подател на сигнали, тъй като те разполагат със собствени канали и не би 
следвало да имат средства за заобикаляне на справедлив процес, който са задължени 
да следват, за да преследват по наказателен ред незаконна онлайн дейност в рамките 
на правото.

Изменение 414
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, имат 
значителни законни интереси, доказан 



PE695.157v01-00 48/159 AM\1235637BG.docx

BG

че работят добросъвестно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

опит в сигнализирането за 
съдържание с висока степен на 
точност и че са доказали своята 
компетентност в засичането, 
идентифицирането и уведомяването 
за незаконно съдържание. Тези 
образувания могат да бъдат публични 
по своя характер, като например що се 
отнася до терористичното съдържание 
— звената за сигнализиране за 
незаконно съдържание в интернет на 
националните правоприлагащи органи 
или на Агенцията на Европейския съюз 
за сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 415
Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
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за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации, потребителски 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
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24.5.2016 г., стр. 53) 24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 416
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, 
без да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират своевременно и в 
съответствие с професионалните 
правила, но без да се засяга изискването 
за своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
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като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 417
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
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Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси 
и че работят добросъвестно и 
обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно в 
зависимост от тежестта на 
незаконната дейност, без да се засяга 
изискването за своевременно, надлежно 
и обективно обработване и вземане на 
решения по всички сигнали, подавани 
съгласно тези механизми. Статут на 
доверен подател на сигнали следва да се 
предоставя само на образувания, а не на 
физически лица, които са доказали, 
наред с останалото, че притежават 
специални експертни познания и 
компетентност в борбата с незаконното 
съдържание и че работят добросъвестно 
и обективно. Тези образувания могат да 
бъдат публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и частни или 
полупублични органи, като например 
организациите, които са част от мрежата 
от горещи линии INHOPE за докладване 
на детска порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконно расистко и ксенофобско 
съдържание онлайн. Що се отнася до 
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върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

правата върху интелектуалната 
собственост, на браншовите 
организации и на отделните носители 
на права може да бъде предоставен 
статут на доверен подател на сигнали, 
след като докажат, че отговарят на 
приложимите условия. Правилата на 
настоящия регламент относно 
доверените податели на сигнали за 
нарушения не следва да се разбират 
като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета.43

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53)

Or. en

Изменение 418
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 47
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления, при 
надлежно зачитане на правата и 
законните интереси на всички 
участващи страни, включително 
приложимите основни права на 
получателите на услугата, залегнали 
в Хартата. Доставчиците на хостинг 
услуги биха могли доброволно да 
въвеждат мерки за собствено 
разследване, за да предотвратят 
повторната поява на профили, които 
вече са идентифицирани като 
незаконни, след като са били 
премахнати. Свързаните с 
уведомяване и предприемане на 
действия задължения не следва в 
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услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

никакъв случай да налагат общи 
задължения за контрол. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

Or. en

Изменение 419
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
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законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Те следва да 
извършват оценки за всеки отделен 
случай, като вземат под внимание 
всички относими факти и 
обстоятелства. Много големите 
онлайн социални платформи следва 
да обръщат специално внимание, 
макар и не във всяко отношение, на 
задължението за универсална услуга, 
което имат по принцип. Въпреки 
задължението за универсална услуга 
за много големите онлайн социални 
платформи, това не засяга свободата на 
онлайн платформите да определят 
своите общи условия и да въвеждат по-
строги мерки в случай на явно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления. От съображения за 
прозрачност тази възможност следва да 
бъде изложена ясно и достатъчно 
подробно в общите условия на онлайн 
платформите. Следва винаги да има 
възможност за правна защита срещу 
решенията на онлайн платформите в 
това отношение и те следва да подлежат 
на надзор от страна на компетентния 
координатор за цифровите услуги. 
Правилата на настоящия регламент по 
отношение на злоупотребите не следва 
да възпрепятстват онлайн платформите, 
в рамките на правилата, установени 
в настоящия регламент, да 
предприемат други мерки в отговор на 
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предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

Or. nl

Изменение 420
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или 
жалбите — за явно неоснователни, 
когато и за неспециалиста е очевидно, 
без съществен анализ, че 
съдържанието е незаконно или 
съответно — че уведомленията или 
жалбите са неоснователни. При 
определени условия онлайн 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на незаконно съдържание 
или чрез честото подаване на 
неоснователни сигнали или жалби 
съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни.с услугите на онлайн 
платформите чрез честото публикуване 
на незаконно. Поради това е 
необходимо да се въведат подходящи и 
съразмерни предпазни мерки срещу 
подобна злоупотреба. При определени 
условия онлайн платформите следва 
временно да преустановят съответните 
си действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
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платформите следва временно да 
преустановят съответните си действия 
по отношение на лицето, извършващо 
злоупотреба. Това не засяга свободата 
на онлайн платформите да определят 
своите общи условия и да въвеждат по-
строги мерки в случай на явно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления. От съображения за 
прозрачност тази възможност следва да 
бъде изложена ясно и достатъчно 
подробно в общите условия на онлайн 
платформите. Следва винаги да има 
възможност за правна защита срещу 
решенията на онлайн платформите в 
това отношение и те следва да подлежат 
на надзор от страна на компетентния 
координатор за цифровите услуги. 
Правилата на настоящия регламент по 
отношение на злоупотребите не следва 
да възпрепятстват онлайн платформите 
да предприемат други мерки в отговор 
на предоставяно от получатели на 
тяхната услуга незаконно съдържание 
или на друг вид злоупотреба с техните 
услуги, в съответствие с приложимото 
право на Съюза и национално право. 
Тези правила не засягат възможността 
да бъде потърсена отговорност от 
лицата, извършили злоупотреба, 
включително за нанесени вреди, 
предвидена в правото на Съюза или в 
националното право.

в случай на незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

Or. en

Изменение 421
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на незаконно съдържание 
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съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите 
общи условия и да въвеждат по-
строги мерки в случай на явно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в 
общите условия на онлайн 
платформите. Следва винаги да има 
възможност за правна защита срещу 
решенията на онлайн платформите в 
това отношение и те следва да подлежат 
на надзор от страна на компетентния 
координатор за цифровите услуги. 
Правилата на настоящия регламент по 
отношение на злоупотребите не следва 
да възпрепятстват онлайн платформите 
да предприемат други мерки в отговор 
на предоставяно от получатели на 
тяхната услуга незаконно съдържание 
или на друг вид злоупотреба с техните 
услуги, в съответствие с приложимото 
право на Съюза и национално право. 
Тези правила не засягат възможността 

или чрез честото подаване на явно 
неоснователни сигнали или жалби 
съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за незаконно съдържание, 
когато нарушава закона, и сигналите 
или жалбите — за явно неоснователни, 
когато и за неспециалиста е очевидно, 
без съществен анализ, че съдържанието 
е незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. В случай 
когато платформата реши временно 
да закрие профили, които покриват 
въпроси от обществен интерес, като 
например профили на политици или 
на кандидати в избори, тя може да 
действа само след като 
предварително получи съдебно 
разпореждане. Следва винаги да има 
възможност за правна защита срещу 
решенията на онлайн платформите в 
това отношение и те следва да подлежат 
на надзор от страна на компетентния 
координатор за цифровите услуги. 
Правилата на настоящия регламент по 
отношение на злоупотребите не следва 
да възпрепятстват онлайн платформите 
да предприемат други мерки в отговор 
на предоставяно от получатели на 
тяхната услуга незаконно съдържание 
или на друг вид злоупотреба с техните 
услуги, в съответствие с приложимото 
право на Съюза и национално право. 
Тези правила не засягат възможността 
да бъде потърсена отговорност от 
лицата, извършили злоупотреба, 
включително за нанесени вреди, 
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да бъде потърсена отговорност от 
лицата, извършили злоупотреба, 
включително за нанесени вреди, 
предвидена в правото на Съюза или в 
националното право.

предвидена в правото на Съюза или в 
националното право.

Or. fr

Изменение 422
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 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи, съразмерни и 
ефективни предпазни мерки срещу 
подобна злоупотреба. Информацията 
следва да се приема за очевидно 
незаконно съдържание и сигналите или 
жалбите — за явно неоснователни, 
когато и за неспециалиста е очевидно, 
без съществен анализ, че съдържанието 
е незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
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в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

Or. en

Изменение 423
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
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доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи, съразмерни и 
ефективни предпазни мерки срещу 
подобна злоупотреба. Информацията 
следва да се приема за очевидно 
незаконно съдържание и сигналите или 
жалбите — за явно неоснователни, 
когато и за неспециалиста е очевидно, 
без съществен анализ, че съдържанието 
е незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.
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Or. en

Изменение 424
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или жалбите — 
за явно неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно — че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на явно незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване или разпространение на 
незаконно съдържание или чрез честото 
подаване на явно неоснователни 
сигнали или жалби съответно чрез 
механизмите и системите, създадени 
съгласно настоящия регламент, 
подкопава доверието и вреди на правата 
и законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за незаконно съдържание и 
сигналите или жалбите – за явно 
неоснователни, когато и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието е 
незаконно или съответно – че 
уведомленията или жалбите са 
неоснователни. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Това не 
засяга свободата на онлайн 
платформите да определят своите общи 
условия и да въвеждат по-строги мерки 
в случай на незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления. От 
съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
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защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

Or. en

Изменение 425
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Иван Щефанец, Андреа Каропо

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на 
услугата, като например публикуване 
на определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, 
че получателят на услугата може да 
е извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 

заличава се
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престъпление, което застрашава 
нечий живот или безопасност, като 
например престъпленията, посочени 
в Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета44. В такива случаи онлайн 
платформата следва да информира 
незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се 
подозрение. Настоящият регламент 
не предоставя правно основание за 
профилиране на получателите на 
услуги с оглед на това онлайн 
платформите евентуално да засичат 
престъпления. Онлайн платформите 
следва също така да спазват другите 
приложими разпоредби на правото на 
Съюза или на националното 
законодателство за защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, когато информират 
правоприлагащите органи.
__________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 г. относно 
борбата със сексуалното насилие и 
със сексуалната експлоатация на 
деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Преместена в точка 42а.

Изменение 426
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
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Льокегор, Свеня Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава 
непосредствено нечий живот или 
безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44, по-специално 
в случаите, когато са засегнати 
уязвими ползватели. В такива случаи 
онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави по искане 
цялата информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение 
и освен ако не е дадена друга 
инструкция, следва да премахне или 
да блокира съдържанието. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
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националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 427
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 



AM\1235637BG.docx 69/159 PE695.157v01-00

BG

информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение, 
като същевременно гарантира високо 
равнище на сигурност на засегнатата 
информация с цел защита на такава 
информация от случайно или 
незаконно унищожаване, случайна 
загуба или промяна или неразрешено 
или незаконно съхраняване, 
обработка, достъп или разкриване. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

В съответствие с препоръките на ЕНОЗД (параграф 61 от становището му) следва 
да се установи по-ясно, че по силата на член 7 от отменената Директива 2006/24 
проблемите със сигурността/поверителността на данните трябва да бъдат сведени 
до минимум.
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Изменение 428
Марион Валсман

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава 
нечий живот или безопасност, като 
например престъпленията, посочени 
в Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета44. В такива случаи онлайн 
платформата следва да информира 
незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши престъпление. В 
такива случаи онлайн платформата 
следва да информира незабавно 
компетентните правоприлагащи органи 
за своето подозрение, като предостави 
цялата информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.
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правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Следва да се докладват не само тежките престъпления, но и онлайн измамите, като 
например опасни продукти и фалшификации.

Изменение 429
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, по-специално в 
случаите, когато са засегнати 
уязвими ползватели, като например 
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парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 430
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
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уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот, здраве или безопасност, като 
например престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 431
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 

(Не се отнася до българския текст.)
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правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 432
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира незабавно компетентните 
правоприлагащи органи за своето 

(48) В някои случаи дадена онлайн 
платформа може да получи 
информация, например чрез сигнал от 
уведомяваща страна или посредством 
свои доброволно въведени мерки, за 
дейност на даден получател на услугата, 
като например публикуване на 
определени видове незаконно 
съдържание, която дава основание на 
онлайн платформата да подозира, 
предвид всички свързани със случая 
обстоятелства, които са ѝ известни, че 
получателят на услугата може да е 
извършил, да извършва или има 
вероятност да извърши тежко 
престъпление, което застрашава нечий 
живот или безопасност, като например 
престъпленията, посочени в 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета44. В такива 
случаи онлайн платформата следва да 
информира бързо компетентните 
правоприлагащи органи за своето 
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подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

подозрение, като предостави цялата 
информация, с която разполага, 
включително, когато е целесъобразно, 
въпросното съдържание заедно с 
обяснение на породилото се подозрение. 
Настоящият регламент не предоставя 
правно основание за профилиране на 
получателите на услуги с оглед на това 
онлайн платформите евентуално да 
засичат престъпления. Онлайн 
платформите следва също така да 
спазват другите приложими разпоредби 
на правото на Съюза или на 
националното законодателство за 
защита на правата и свободите на 
физическите лица, когато информират 
правоприлагащите органи.

__________________ __________________
44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

44 Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 
335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 433
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 48а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Когато онлайн платформа 
получи сведения за информация, 
пораждаща подозрение, че се 
извършва или има вероятност да се 
извърши тежко престъпление, при 
което има заплаха за живота или 
безопасността на хората, тя следва 
да премахне или блокира 
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съдържанието и незабавно да 
информира правоприлагащите или 
съдебните органи на съответната 
държава членка или държави членки 
за своето подозрение и да предостави 
цялата съответна налична 
информация.

Or. en

Изменение 434
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн платформите, които 
позволяват на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, следва да гарантират 
проследимостта на тези търговци. 
Поради това от търговеца следва да се 
изисква да предостави на онлайн 
платформата определена съществена 
информация, включително за целите на 
рекламирането на или предлагането на 
продукти. Това изискване следва да се 
прилага и за търговци, които 
рекламират продукти или услуги от 
името на съответната марка въз основа 
на сключени за целта споразумения. 
Тези онлайн платформи следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите и 
другите ползватели, както и за другите 
заинтересовани страни, като например 
конкуриращи се търговци и носителите 
на права върху интелектуалната 
собственост, и с цел разколебаване на 
продажбата и разпространението на 
продукти и услуги в нарушение на 
приложимите разпоредби, всички 
доставчици на посреднически услуги, 
включително доставчиците на 
хостинг, регистраторите на имена на 
домейни, доставчиците на мрежи за 
доставка на съдържание, 
доставчиците на прокси услуги и на 
обратно прокси, онлайн местата за 
търговия, доставчиците на услуги за 
онлайн плащания и доставчиците на 
услуги за онлайн реклама следва да 
гарантират проследимостта на своите 
бизнес клиенти. Поради това от бизнес 
клиента следва да се изисква да 
предостави на онлайн платформата или 
доставчика на посреднически услуги 
определена съществена информация, 
включително за целите на 
рекламирането на или предлагането на 
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необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със законен 
интерес да имат достъп до нея в 
съответствие с приложимото право, 
включително относно защитата на 
личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

продукти. Това изискване следва да се 
прилага и за бизнес клиенти, които 
рекламират продукти или услуги от 
името на съответната марка въз основа 
на сключени за целта споразумения. 
Доставчиците на посреднически 
услуги следва да съхраняват цялата 
информация по сигурен начин за 
разумен период от време, който не 
надвишава необходимото, така че 
доставчиците на посреднически 
услуги, публичните органи и частните 
страни със законен интерес да имат 
достъп до нея и да могат да я 
проверяват в съответствие с 
приложимото право, включително 
относно защитата на личните данни и по 
силата на заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 435
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн платформите, които 
позволяват на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, следва да гарантират 
проследимостта на тези търговци. 

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн местата за търговия следва да 
гарантират проследимостта на тези 
търговци. Поради това от търговеца 
следва да се изисква да предостави на 
онлайн платформата определена 
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Поради това от търговеца следва да се 
изисква да предостави на онлайн 
платформата определена съществена 
информация, включително за целите на 
рекламирането на или предлагането на 
продукти. Това изискване следва да се 
прилага и за търговци, които 
рекламират продукти или услуги от 
името на съответната марка въз основа 
на сключени за целта споразумения. 
Тези онлайн платформи следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 
необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със законен 
интерес да имат достъп до нея в 
съответствие с приложимото право, 
включително относно защитата на 
личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

съществена информация, включително 
за целите на рекламирането на или 
предлагането на продукти. Това 
изискване следва да се прилага и за 
търговци, които рекламират продукти 
или услуги от името на съответната 
марка въз основа на сключени за целта 
споразумения. Тези онлайн места за 
търговия следва да съхраняват цялата 
информация по сигурен начин за 
разумен период от време, който не 
надвишава необходимото и не 
продължава повече от шест месеца 
след приключване на 
взаимоотношенията с търговеца, така 
че публичните органи и частните страни 
със законен пряк интерес да имат 
достъп до нея в съответствие с 
приложимото право, включително 
относно защитата на личните данни и по 
силата на заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 436
Марион Валсман

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн платформите, които 
позволяват на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн местата за търговия следва да 
гарантират проследимостта на тези 
търговци. Поради това от търговеца 
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търговци, следва да гарантират 
проследимостта на тези търговци. 
Поради това от търговеца следва да се 
изисква да предостави на онлайн 
платформата определена съществена 
информация, включително за целите на 
рекламирането на или предлагането на 
продукти. Това изискване следва да се 
прилага и за търговци, които 
рекламират продукти или услуги от 
името на съответната марка въз основа 
на сключени за целта споразумения. 
Тези онлайн платформи следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 
необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със законен 
интерес да имат достъп до нея в 
съответствие с приложимото право, 
включително относно защитата на 
личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

следва да се изисква да предостави на 
онлайн мястото за търговия 
определена съществена информация, 
включително за целите на 
рекламирането на продукти или 
предлагането на продукти. Това 
изискване следва да се прилага и за 
търговци, които рекламират продукти 
или услуги от името на съответната 
марка въз основа на сключени за целта 
споразумения. Тези онлайн платформи 
следва да съхраняват цялата 
информация по сигурен начин за 
разумен период от време, който не 
надвишава необходимото, така че 
публичните органи и частните страни 
със законен интерес да имат достъп до 
нея в съответствие с приложимото 
право, включително относно защитата 
на личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 437
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
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онлайн платформите, които 
позволяват на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, следва да гарантират 
проследимостта на тези търговци. 
Поради това от търговеца следва да се 
изисква да предостави на онлайн 
платформата определена съществена 
информация, включително за целите на 
рекламирането на или предлагането на 
продукти. Това изискване следва да се 
прилага и за търговци, които 
рекламират продукти или услуги от 
името на съответната марка въз основа 
на сключени за целта споразумения. 
Тези онлайн платформи следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 
необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със законен 
интерес да имат достъп до нея в 
съответствие с приложимото право, 
включително относно защитата на 
личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

онлайн местата за търговия следва да 
гарантират проследимостта на тези 
търговци. Поради това от търговеца 
следва да се изисква да предостави на 
доставчиците на онлайн места за 
търговия определена съществена 
информация, включително за целите на 
рекламирането на или предлагането на 
продукти. Това изискване следва да се 
прилага и за търговци, които 
рекламират продукти или услуги от 
името на съответната марка въз основа 
на сключени за целта споразумения. 
Тези онлайн платформи следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 
необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със законен 
интерес да имат достъп до нея в 
съответствие с приложимото право, 
включително относно защитата на 
личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 438
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с цел 
разколебаване на търговците да 
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продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн платформите, които позволяват 
на потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, следва да 
гарантират проследимостта на тези 
търговци. Поради това от търговеца 
следва да се изисква да предостави на 
онлайн платформата определена 
съществена информация, включително 
за целите на рекламирането на или 
предлагането на продукти. Това 
изискване следва да се прилага и за 
търговци, които рекламират продукти 
или услуги от името на съответната 
марка въз основа на сключени за целта 
споразумения. Тези онлайн платформи 
следва да съхраняват цялата 
информация по сигурен начин за 
разумен период от време, който не 
надвишава необходимото, така че 
публичните органи и частните страни 
със законен интерес да имат достъп до 
нея в съответствие с приложимото 
право, включително относно защитата 
на личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите разпоредби, 
онлайн платформите, които позволяват 
на потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, следва да 
гарантират проследимостта на тези 
търговци. Поради това от търговеца 
следва да се изисква да предостави на 
онлайн платформата определена 
съществена информация, включително 
за целите на рекламирането на или 
предлагането на продукти. Това 
изискване следва да се прилага и за 
търговци, които рекламират продукти 
или услуги от името на съответната 
марка въз основа на сключени за целта 
споразумения. Тези онлайн платформи 
следва да съхраняват цялата 
информация по сигурен начин за 
разумен период от време, така че 
публичните органи и частните страни 
със законен интерес да имат достъп до 
нея в съответствие с приложимото 
право, включително относно защитата 
на личните данни и по силата на 
заповедите за предоставяне на 
информация, посочени в настоящия 
регламент.

Or. pt

Изменение 439
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 49а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) За да допринесат за една 
прозрачна онлайн среда за 
потребителите, която подкрепя 
екологичния преход, онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори 
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от разстояние с търговци, следва да 
предоставят на потребителите в 
реално време ясна и недвусмислена 
информация относно въздействието 
на техните продукти и услуги върху 
околната среда, като използването на 
устойчиви и ефективни методи за 
доставка, устойчиви и екологични 
опаковки, както и екологичните 
разходи за връщане на стоки в случай 
на отказ. 

Or. en

Изменение 440
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 49а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) Необходимо е да се води борба с 
подвеждащите съобщения, за да се 
гарантира сигурна и прозрачна онлайн 
среда, способна да вдъхва доверие у 
ползвателя. В тази връзка 
получателят на услугата трябва да 
може да получи достъп до графика и 
да проверява всяка промяна на 
съдържанието, с което 
взаимодейства ползвателят, по-
специално публикации, коментари, 
описания или цени на продукта.

Or. en

Обосновка

Възможността да се получава информация за промените на съдържанието с течение 
на времето може да помогне за: a) ограничаване на разпространението на фалшиви 
новини, които използват техниката на привличане на консенсус върху реално 
съдържание и след това го превръщат във фалшиво съдържание, след повишаване на 
рейтинга им; б) ограничаване на подвеждащите съобщения относно продукти, 
продавани на онлайн платформи, чрез увеличаване на цената спрямо реалната 
единствено с цел постигане на по-висок процент на отстъпка за продажбата в 
определен момент.
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Изменение 441
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите онлайн 
платформи обаче не следва да се 
изисква да предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, 
които са положили изискваното по 
настоящия регламент старание, 
гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Тези 
онлайн платформи следва също така 

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
доставчици на онлайн места за 
търговия следва да се постараят в 
рамките на разумното да установят 
доколко надеждна е информацията, 
предоставяна от съответните търговци, 
по-специално като използват свободно 
достъпни официални онлайн бази данни 
и онлайн интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите 
доставчици на онлайн места за 
търговия обаче не следва да се изисква 
да предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че тези доставчици, които са 
положили изискваното по настоящия 
регламент старание, гарантират 
надеждността на информацията пред 
потребителите или други 
заинтересовани страни. Доставчиците 
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да проектират и организират своя 
онлайн интерфейс по начин, който 
позволява на търговците да изпълняват 
задълженията си съгласно правото на 
Съюза, и по-специално изискванията в 
членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета46, член 7 от Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета47 и член 3 от Директива 
98/6/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета48.

на онлайн места за търговия следва 
също така да проектират и организират 
своя онлайн интерфейс по лесен за 
използване начин, който позволява на 
търговците да изпълняват задълженията 
си съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета46, 
член 7 от Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета47 и 
член 3 от Директива 98/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета48 . 
Онлайн интерфейсът следва да 
позволява на търговците да 
предоставят информацията, 
посочена в член 22а от настоящия 
регламент, информацията, посочена в 
член 6 от Директива 2011/83/ЕС 
относно правата на потребителите, 
информация относно устойчивостта 
на продуктите, както и информация, 
която позволява недвусмислена 
идентификация на продукта или 
услугата, включително изискванията 
за етикетиране в съответствие със 
законодателството относно 
безопасността и съответствието на 
продуктите.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 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

46 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

47 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 

47 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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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“)

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“)

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

Or. en

Изменение 442
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
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банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите онлайн 
платформи обаче не следва да се 
изисква да предприемат прекомерни 
или скъпоструващи онлайн 
проучвания на факти или да 
извършват проверки на място. Освен 
това не следва да се приема, че онлайн 
платформите, които са положили 
изискваното по настоящия 
регламент старание, гарантират 
надеждността на информацията 
пред потребителите или други 
заинтересовани страни. Тези онлайн 
платформи следва също така да 
проектират и организират своя онлайн 
интерфейс по начин, който позволява на 
търговците да изпълняват задълженията 
си съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета46, 
член 7 от Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета47 и 
член 3 от Директива 98/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета48.

банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. Онлайн платформите 
може също така да искат подкрепа от 
координатора за цифровите услуги 
при изпълнение на тези конкретни 
задължения. Ако търговецът е 
установен извън Съюза и не 
сътрудничи или не предоставя 
достатъчна информация за проверка 
на съответствието му със 
съответното законодателство на 
Съюза или на държавата членка, този 
търговец не следва да бъде допуснат 
да извършва дейност и да продава 
продуктите си на платформата. Ако 
търговецът вече е на платформата и 
не изпълнява посочените по-горе 
критерии, платформата следва да 
преустанови временно профила на 
този търговец. Търговецът следва да 
получи възможност за правна защита 
в случай на временно прекратяване на 
бизнес профила. Онлайн платформите 
следва също така да проектират и 
организират своя онлайн интерфейс по 
начин, който позволява на търговците 
да изпълняват задълженията си съгласно 
правото на Съюза, и по-специално 
изискванията в членове 6 и 8 от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета46, член 7 от 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета47 и член 3 от 
Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 

46 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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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

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

47 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“)

47 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“)

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

Or. en

Изменение 443
Марион Валсман

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, онлайн местата 
за търговия следва да се постараят в 
рамките на разумното да установят 
доколко надеждна е информацията, 
предоставяна от съответните търговци, 
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съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите онлайн 
платформи обаче не следва да се 
изисква да предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, 
които са положили изискваното по 
настоящия регламент старание, 
гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Тези 
онлайн платформи следва също така да 
проектират и организират своя онлайн 
интерфейс по начин, който позволява на 
търговците да изпълняват задълженията 
си съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета46, 
член 7 от Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета47 и 
член 3 от Директива 98/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета48.

по-специално като използват свободно 
достъпни официални онлайн бази данни 
и онлайн интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. Освен това тази 
предоставена от търговеца 
информация трябва да бъде 
достатъчно конкретна и подкрепена, 
когато това е възможно, от 
съответните елементи, като по-
ранни проверки от страна на 
търговеца дали продаваните 
продукти съответстват на 
правилата за безопасност на 
продуктите. От онлайн местата за 
търговия обаче не следва да се изисква 
да предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн местата за 
търговия, които са положили 
изискваното по настоящия регламент 
старание, гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Онлайн 
местата за търговия следва също така 
да проектират и организират своя 
онлайн интерфейс по начин, който 
позволява на търговците да изпълняват 
задълженията си съгласно правото на 
Съюза, и по-специално изискванията в 
членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета46, член 7 от Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета47 и член 3 от Директива 
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98/6/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 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

46 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

47 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“)

47 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“)

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

Or. en

Изменение 444
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Томаш Франковски

Предложение за регламент
Съображение 50

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от 
съответните търговци да предоставят 
надеждни придружаващи документи, 
като копия на документи за 
самоличност, заверени банкови 
извлечения, сертификати на дружества и 
удостоверения от търговски регистри. 
Те могат също така да използват други 
източници, до които имат достъп от 
разстояние и които предлагат сходна 
степен на надеждност за целите на 
спазването на посоченото задължение. 
От обхванатите онлайн платформи 
обаче не следва да се изисква да 
предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, 
които са положили изискваното по 
настоящия регламент старание, 
гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Тези 
онлайн платформи следва също така 
да проектират и организират своя 
онлайн интерфейс по начин, който 
позволява на търговците да изпълняват 
задълженията си съгласно правото на 
Съюза, и по-специално изискванията в 
членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС 
на Европейския парламент и на 

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, доставчиците на 
посреднически услуги следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
техните бизнес клиенти, по-
специално като използват свободно 
достъпни официални онлайн бази данни 
и онлайн интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от своите 
бизнес клиенти да предоставят 
надеждни придружаващи документи, 
като копия на документи за 
самоличност, заверени банкови 
извлечения, сертификати на дружества и 
удостоверения от търговски регистри. 
Те могат също така да използват други 
източници, до които имат достъп от 
разстояние и които предлагат сходна 
степен на надеждност за целите на 
спазването на посоченото задължение. 
От доставчиците на посреднически 
услуги обаче не следва да се изисква да 
предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че доставчиците на 
посреднически услуги, които са 
положили изискваното по настоящия 
регламент старание, гарантират 
надеждността и точността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Тези 
доставчици на посреднически услуги 
следва да актуализират 
информацията, която притежават, 
при отчитане на риска, поне веднъж 
годишно, и също така да проектират и 
организират своя онлайн интерфейс по 
начин, който позволява на техните 



PE695.157v01-00 92/159 AM\1235637BG.docx

BG

Съвета46, член 7 от Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета47 и член 3 от Директива 
98/6/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета48.

бизнес клиенти да изпълняват 
задълженията си съгласно правото на 
Съюза, и по-специално изискванията в 
членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета46, член 7 от Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета47 и член 3 от Директива 
98/6/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета48

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 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

46 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

47 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“)

47 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“)

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

Or. en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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Изменение 445
Арба Кокалари, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса 
Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите онлайн 
платформи обаче не следва да се 
изисква да предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, които 
са положили изискваното по настоящия 
регламент старание, гарантират 
надеждността на информацията пред 
потребителите или други 
заинтересовани страни. Тези онлайн 
платформи следва също така да 

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45 и системата на Съюза за бърз 
обмен на информация за опасни 
нехранителни продукти (RAPEX), или 
като изискат от съответните търговци да 
предоставят надеждни придружаващи 
документи, като копия на документи за 
самоличност, заверени банкови 
извлечения, сертификати на дружества и 
удостоверения от търговски регистри. 
Те могат също така да използват други 
източници, до които имат достъп от 
разстояние и които предлагат сходна 
степен на надеждност за целите на 
спазването на посоченото задължение. 
От обхванатите онлайн платформи 
обаче не следва да се изисква да 
предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, които 
са положили изискваното по настоящия 
регламент старание, гарантират 
надеждността на информацията пред 
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проектират и организират своя онлайн 
интерфейс по начин, който позволява на 
търговците да изпълняват задълженията 
си съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета46, 
член 7 от Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета47 и 
член 3 от Директива 98/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета48.

потребителите или други 
заинтересовани страни. Тези онлайн 
платформи следва също така да 
проектират и организират своя онлайн 
интерфейс по начин, който позволява на 
търговците да изпълняват задълженията 
си съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета46, 
член 7 от Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета47 и 
член 3 от Директива 98/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 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

46 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

47 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“)

47 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“)

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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потребителите потребителите

Or. en

Изменение 446
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 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите онлайн 
платформи обаче не следва да се 
изисква да предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, 
които са положили изискваното по 

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн места за търговия следва да се 
постараят в рамките на разумното да 
установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и онлайн 
интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация за 
ДДС45, или като изискат от съответните 
търговци да предоставят надеждни 
придружаващи документи, като копия 
на документи за самоличност, заверени 
банкови извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също така 
да използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на надеждност 
за целите на спазването на посоченото 
задължение. От обхванатите онлайн 
места за търговия обаче не следва да 
се изисква да предприемат прекомерни 
или скъпоструващи онлайн проучвания 
на факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн местата за 
търговия, които са положили по най-
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настоящия регламент старание, 
гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Тези 
онлайн платформи следва също така да 
проектират и организират своя онлайн 
интерфейс по начин, който позволява на 
търговците да изпълняват задълженията 
си съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 8 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета46, 
член 7 от Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета47 и 
член 3 от Директива 98/6/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета48.

добрия начин, на който са способни, 
изискваното по настоящия регламент 
старание, гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите или 
други заинтересовани страни. Тези 
онлайн места за търговия следва също 
така да проектират и организират своя 
онлайн интерфейс по лесен за ползване 
начин, който позволява на търговците 
да изпълняват задълженията си съгласно 
правото на Съюза, и по-специално 
изискванията в членове 6 и 8 от 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета46, член 7 от 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета47 и член 3 от 
Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета48.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=en

46 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

46 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

47 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“)

47 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“)

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 

48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
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1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

1998 г. относно защитата на 
потребителите при обозначаването на 
цените на стоките, предлагани на 
потребителите

Or. en

Изменение 447
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Марк Анжел, Кристел 
Шалдемозе, Мария Грапини, Петра Камереверт, Биляна Борзан, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш, Брандо Бенифеи, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 50а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) След като е получил 
необходимите данни за контакт на 
търговец с цел гарантиране на 
правата на потребителите, 
доставчик на посреднически услуги 
трябва да провери дали тези данни се 
актуализират системно и дали са 
достъпни за потребителите. Поради 
това следва да извършва редовни и 
произволни проверки на 
информацията, предоставена от 
търговците, на своята платформа. С 
цел гарантиране на последователно 
показване на тези данни за контакт, 
посредническите услуги следва да 
установят задължителни модели за 
включването на информацията за 
контакт. Съдържание, стока или 
услуга се показва единствено след 
като бизнес ползвателят е 
предоставил цялата необходима 
информация.

Or. en

Обосновка

Авторът подкрепя изменения 27, 89 и 90, които включват нови разпоредби относно 
проследимостта на бизнес клиентите. Авторът обаче би искал да добави това 
съображение в съответствие с промените, добавени в член 13а.
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Изменение 448
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 50а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Онлайн интерфейсът на 
онлайн мястото за търговия следва 
да позволява на търговците да 
предоставят информацията, 
посочена в член 22а от настоящия 
регламент, и всяка друга информация, 
която е нужна и необходима за 
недвусмисленото идентифициране на 
продукта или услугата, включително 
изисквания за етикетиране, в 
съответствие със 
законодателството относно 
безопасността и съответствието на 
продуктите. Когато доставчиците 
на онлайн места за търговия узнаят, 
че продукт или услуги са незаконни, 
следва да уведомят получателите, 
които са придобили продукта или 
услугите чрез тяхното място за 
търговия, за този факт и за 
евентуалните средства за правна 
защита.

Or. en

Изменение 449
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 50а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Доставчиците на онлайн 
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места за търговия следва да 
докажат, че полагат всички усилия за 
предотвратяване на 
разпространението от страна на 
търговците на незаконни продукти 
или услуги. В съответствие с 
принципа за отсъствие на общо 
задължение за наблюдение 
доставчиците следва да уведомяват 
получателите, когато услугата или 
продуктът, които са получили чрез 
техните услуги, са незаконни. След 
като бъдат уведомени за даден 
незаконен продукт или услуга, както е 
предвидено в член 14, доставчиците 
на онлайн места за търговия следва 
да предприемат ефективни и 
пропорционални мерки за 
предотвратяване на повторната 
поява на тези продукти или услуги на 
техните онлайн места за търговия.

Or. en

Изменение 450
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 50а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) В светлината на ефективното 
прилагане на местните правила, 
насочени към борба с дългосрочния 
недостиг на жилища под наем и към 
ограничаване на краткосрочното 
отдаване под наем за ваканционни 
цели, както беше обосновано в 
решението по дело „Cali Apartments“ 
(дела C-724/18 и C-727/18), всички 
физически и юридически лица, които 
се занимават с краткосрочно 
ваканционно отдаване под наем, 
следва да подлежат на задълженията 
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по член 22 от настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 451
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С оглед на конкретните 
отговорности и задължения на онлайн 
платформите на тях следва да им бъдат 
наложени и задължения за прозрачно 
докладване в допълнение към 
задълженията за прозрачно докладване, 
налагани на всички доставчици на 
посреднически услуги съгласно 
настоящия регламент. За да се определи 
дали онлайн платформите биха 
попаднали в категорията на много 
големите онлайн платформи, за които се 
прилагат някои допълнителни 
задължения съгласно настоящия 
регламент, задълженията за прозрачно 
докладване за онлайн платформите 
следва да включват определени 
задължения, свързани с публикуването 
и съобщаването на информация относно 
средномесечния брой на техните 
активни получатели на услугата в 
Съюза.

(51) С оглед на конкретните 
отговорности и задължения на онлайн 
платформите на тях следва да им бъдат 
наложени и задължения за прозрачно 
докладване в допълнение към 
задълженията за прозрачно докладване, 
налагани на всички доставчици на 
посреднически услуги съгласно 
настоящия регламент. За да се определи 
дали онлайн платформите биха 
попаднали в категорията на много 
големите онлайн платформи, за които се 
прилагат някои допълнителни 
задължения съгласно настоящия 
регламент, задълженията за прозрачно 
докладване за онлайн платформите 
следва да включват определени 
задължения, свързани с публикуването 
и съобщаването на информация относно 
средномесечния брой на техните 
активни получатели на услугата в 
Съюза, под контрола на Комисията.

Or. fr

Изменение 452
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 51
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С оглед на конкретните 
отговорности и задължения на онлайн 
платформите на тях следва да им бъдат 
наложени и задължения за прозрачно 
докладване в допълнение към 
задълженията за прозрачно докладване, 
налагани на всички доставчици на 
посреднически услуги съгласно 
настоящия регламент. За да се определи 
дали онлайн платформите биха 
попаднали в категорията на много 
големите онлайн платформи, за които се 
прилагат някои допълнителни 
задължения съгласно настоящия 
регламент, задълженията за прозрачно 
докладване за онлайн платформите 
следва да включват определени 
задължения, свързани с публикуването 
и съобщаването на информация относно 
средномесечния брой на техните 
активни получатели на услугата в 
Съюза.

(51) С оглед на конкретните 
отговорности и задължения на онлайн 
платформите на тях следва да им бъдат 
наложени и задължения за прозрачно 
докладване в допълнение към 
задълженията за прозрачно докладване, 
налагани на всички доставчици на 
посреднически услуги съгласно 
настоящия регламент. За да се определи 
дали онлайн платформите биха 
попаднали в категорията на много 
големите онлайн платформи, за които се 
прилагат някои допълнителни 
задължения съгласно настоящия 
регламент, задълженията за прозрачно 
докладване за онлайн платформите 
следва да включват определени 
задължения, свързани с публикуването 
и съобщаването на информация относно 
средномесечния брой на техните 
активни крайни ползватели на услугата 
в Съюза.

Or. en

Изменение 453
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн 
платформите услуги. Онлайн 
рекламата обаче може да е свързана 
със значителни рискове — от 
рекламирането на съдържание, което 
е само по себе си незаконно, до 
генерирането на финансови стимули 
за публикуването или подсилването 

заличава се
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на незаконно или друго вредно 
съдържание и дейности онлайн или 
също така дискриминационно 
показване на реклами, което засяга 
равното третиране и възможности 
на гражданите. В допълнение към 
изискванията, произтичащи от 
член 6 от Директива 2000/31/ЕО, от 
онлайн платформите следва да се 
изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат 
с определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, 
за да разберат кога и от чие име се 
показва дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта 
логика, включително когато тя се 
основава на профилиране. 
Изискванията на настоящия 
регламент относно предоставянето 
на информация, свързана с рекламата, 
не засягат прилагането на 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за 
целево рекламиране. Регламентът 
също така не засяга разпоредбите в 
Директива 2002/58/ЕО, и по-
специално разпоредбите относно 
съхранението на информация в 
крайни устройства и достъпа до 
съхраняваната в тях информация.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с новия член е преместено в съображение 39а (ново).

Изменение 454
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Параметрите следва да 
включват, ако е приложимо, целта за 
оптимизация, избрана от 
рекламодателя, информация за 
използването на персонализирани 
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на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

списъци, информация за използването 
на сходни аудитории и в такъв случай 
– подходяща информация за 
източника на аудитория и обяснение 
защо получателят на рекламата е 
определен като част от сходна 
аудитория, значима информация за 
алгоритмите на онлайн 
платформата или други 
инструменти, използвани за 
оптимизиране на доставката на 
рекламата, включително 
спецификация на целта за 
оптимизация и смислено обяснение на 
причините, поради които онлайн 
платформата е решила, че целта на 
оптимизацията може да бъде 
постигната чрез показване на 
рекламата на този получател. 
Изискванията на настоящия регламент 
относно предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

Or. en

Изменение 455
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
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Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата е значителен 
източник на финансиране за много 
цифрови бизнес модели и ефективен 
инструмент за достигане до нови 
клиенти, не на последно място за 
малки и средни предприятия. Има 
обаче определени случаи, когато 
онлайн рекламата може да е свързана 
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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. За да се 
гарантира защитата на 
потребителите, онлайн рекламата 
следва да подлежи на пропорционални 
и реални задължения за прозрачност. 
В допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
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рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

Or. en

Изменение 456
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 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
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2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с лесен достъп до 
информация относно основните 
параметри, въз основа на които 
конкретна реклама им бива показвана, 
което ще им обясни смислено 
използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

Or. en

Изменение 457
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 52
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с лесен достъп до 
информация относно основните 
параметри, въз основа на които 
конкретна реклама им бива показвана, 
което ще им обясни смислено 
използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 
профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 



AM\1235637BG.docx 109/159 PE695.157v01-00

BG

2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

Or. en

Изменение 458
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава на 

 (Не се отнася до българския текст.)
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профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

Or. fr

Изменение 459
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн платформите 
услуги. Онлайн рекламата обаче може 
да е свързана 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 или също така 
дискриминационно показване на 
реклами, което засяга равното третиране 
и възможности на гражданите. В 
допълнение към изискванията, 
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произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава 
на профилиране. Изискванията на 
настоящия регламент относно 
предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

произтичащи от член 6 от Директива 
2000/31/ЕО, от онлайн платформите 
следва да се изисква да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, за 
да разберат кога и от чие име се показва 
дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с нужната информация 
относно основните параметри, въз 
основа на които обикновено се 
определя коя реклама да им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта обща 
логика. Изискванията на настоящия 
регламент относно предоставянето на 
информация, свързана с рекламата, не 
засягат прилагането на съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679, 
и по-специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за целево 
рекламиране. Регламентът също така не 
засяга разпоредбите в Директива 
2002/58/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.

Or. en

Изменение 460
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 52а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) Основна част от дейността на 
една онлайн платформа е начинът, по 
който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които 
извеждат на преден план дадени 
текстове или изображения, или чрез 
всяко друго подбиране на 
информацията, предоставяна от 
получатели на услугата. Такива 
системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да 
извличат информация и да си 
взаимодействат с нея онлайн. Те 
също така играят важна роля за 
подсилването на някои послания, 
светкавичното разпространение на 
информация и стимулирането на 
определено онлайн поведение. 
Следователно онлайн платформите 
следва да гарантират, че 
получателите могат да разберат как 
системите за препоръчване оказват 
влияние върху начина на показване на 
информацията и могат да 
въздействат върху начина, по който 
им се представя тази информация. Те 
следва ясно да представят 
параметрите на подобни системи за 
препоръчване на съдържание по лесно 
разбираем начин, за да се гарантира, 
че получателите разбират как се 
подбира информацията, която те 
получават. Те следва също така да 
гарантират, че получателите на 
услугата разполагат с алтернативни 
варианти за основните параметри. 
По подразбиране следва да се 
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предлагат и използват варианти, 
които не се основават на 
профилиране на получателя.

Or. en

Обосновка

Това съображение е в съответствие с новия член 24а (нов) относно системите за 
препоръчване за онлайн платформите.

Изменение 461
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Мария Грапини, Биляна Борзан, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Паул Танг, Тимо Вьолкен, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 52а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) Положението на пазара на 
много големите онлайн платформи 
им позволява да събират и 
комбинират огромни количества 
лични данни, с което се засилва 
тяхното положение на пазара спрямо 
по-малките конкуренти, като 
същевременно се насърчават другите 
онлайн платформи да участват в 
сравними практики за събиране на 
данни и по този начин се създава 
неблагоприятна среда за 
потребителите. Поради това следва 
да се забрани събирането и 
последващото обработване на лични 
данни с цел показване на 
персонализирана реклама. 
Следователно подборът на 
рекламите, които се показват на 
потребителя, следва да се основава на 
контекстуална информация като 
езикови настройки от устройството 
на потребителя или цифровото 
местонахождение. Освен че оказва 
положително въздействие върху 
правата на неприкосновеност на 
личния живо и защитата на данните 
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на ползвателите, забраната ще 
повиши конкуренцията на пазара и ще 
улесни достъпа до пазара за по-
малките онлайн платформи и 
съобразени с неприкосновеността на 
личния живот бизнес модели.

Or. en

Изменение 462
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Съображение 52а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) Много големите онлайн 
платформи, които използват 
системи за препоръчване, следва да са 
обвързани със задължението да 
насърчават надеждността на 
информацията (задължение за 
надеждна видимост) чрез 
прилагането на механизми, които се 
отнасят до стандарт за 
саморегулиране, като изтъкват 
източниците на информация, 
спазващи установени професионални 
и етични стандарти за 
саморегулиранем; такива платформи 
следва на свой ред да им предоставят 
преференциално третиране, като 
приоритизират тяхното 
съдържание. Задължението за 
задължителен пренос следва да 
гарантира, че системите за 
препоръчване показват 
информацията от надеждни 
източници, като например публични 
органи или научни източници, като 
първи резултат след търсения в 
области от обществен интерес.

Or. en
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Изменение 463
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 52а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) Предвид необходимостта от 
увеличаване на прозрачността на 
онлайн рекламата и от борба с 
измамите и скритите маркетингови 
техники, инфлуенсърите и другите 
участници следва да оповестяват по 
ясен, понятен и видим начин в 
началото на публикувания пост дали 
им е било платено, пряко или косвено, 
или дали са получили безплатни 
продукти за публикувания пост.

Or. en

Изменение 464
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 52б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52б) Доставчиците на 
журналистика в обществен интерес 
следва да се идентифицират чрез 
доброволни европейски стандарти за 
саморегулиране или европейски 
стандартизационни документи, 
както са определени от Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета („технически 
стандарти“), които се разработват, 
управляват и прилагат по прозрачен 
начин, и такива стандарти трябва да 
се основават на международно 
признати най-добри практики и 
етични норми.

Or. en
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Изменение 465
Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Биляна Борзан, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Андреас Шидер, Паул Танг, Тимо Вьолкен, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 52б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52б) Забраната на целево 
рекламиране не следва да 
възпрепятства контекстуалната 
реклама, като например показването 
на реклама на автомобил на уебсайт, 
който предоставя информация от 
автомобилния сектор.

Or. en

Изменение 466
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Предвид значението на много 
големите онлайн платформи поради 
техния обхват, в частност изразен в броя 
на техните получатели на услуги, за 
улесняване на обществения дебат, 
икономическите сделки и 
разпространението на информация, 
мнения и идеи, както и за оказване на 
влияние върху начина, по който 
получателите на услугите получават и 
съобщават информация онлайн, е 
необходимо да се наложат специфични 
задължения на тези платформи, в 
допълнение към задълженията, 
приложими за всички онлайн 
платформи. Тези допълнителни 
задължения за много големите онлайн 
платформи са необходимият отговор на 

(53) Предвид значението на много 
големите онлайн платформи поради 
техния обхват, в частност изразен в броя 
на техните получатели на услуги, за 
улесняване на обществения дебат, 
икономическите сделки и 
разпространението на информация, 
мнения и идеи, както и за оказване на 
влияние върху начина, по който 
получателите на услугите получават и 
съобщават информация онлайн, е 
необходимо да се наложат специфични 
задължения на тези платформи, в 
допълнение към задълженията, 
приложими за всички онлайн 
платформи. Тези допълнителни 
задължения за много големите онлайн 
платформи са необходимият отговор на 
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опасенията от обществено-политически 
характер. Не съществуват алтернативни 
и по-малко ограничителни мерки, които 
биха постигнали ефективно същия 
резултат.

опасенията от обществено-политически 
характер. Не съществуват алтернативни 
и по-малко ограничителни мерки, които 
биха постигнали ефективно същия 
резултат. Много големите социални 
онлайн платформи са подкатегория 
на много големите онлайн 
платформи, които хората използват 
главно за изграждане на социална 
мрежа и социални взаимоотношения. 
Предвид основната роля, която много 
големите социални онлайн 
платформи играят в обществените 
дебати и в социалните 
взаимодействия, е необходимо да им 
се наложи задължение за универсална 
услуга в допълнение към 
задълженията, приложими към 
всички големи онлайн платформи.

Or. nl

Изменение 467
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Предвид значението на много 
големите онлайн платформи поради 
техния обхват, в частност изразен в броя 
на техните получатели на услуги, за 
улесняване на обществения дебат, 
икономическите сделки и 
разпространението на информация, 
мнения и идеи, както и за оказване на 
влияние върху начина, по който 
получателите на услугите получават и 
съобщават информация онлайн, е 
необходимо да се наложат специфични 
задължения на тези платформи, в 
допълнение към задълженията, 
приложими за всички онлайн 
платформи. Тези допълнителни 

(53) Предвид значението на много 
големите онлайн платформи поради 
техния обхват, в частност изразен в броя 
на техните получатели на услуги, за 
улесняване на обществения дебат, 
икономическите сделки и 
разпространението на информация, 
мнения и идеи, както и за оказване на 
влияние върху начина, по който 
получателите на услугите получават и 
съобщават информация онлайн, е 
необходимо да се наложат специфични 
задължения на тези платформи, в 
допълнение към задълженията, 
приложими за всички онлайн 
платформи. Тези допълнителни 
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задължения за много големите онлайн 
платформи са необходимият отговор на 
опасенията от обществено-политически 
характер. Не съществуват алтернативни 
и по-малко ограничителни мерки, които 
биха постигнали ефективно същия 
резултат.

задължения за много големите онлайн 
платформи са необходимият отговор на 
опасенията от обществено-политически 
характер, включително относно 
подвеждащата информация или 
всички други видове вредно 
съдържание. Не съществуват 
алтернативни и по-малко ограничителни 
мерки, които биха постигнали 
ефективно същия резултат.

Or. en

Изменение 468
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Предвид значението на много 
големите онлайн платформи поради 
техния обхват, в частност изразен в броя 
на техните получатели на услуги, за 
улесняване на обществения дебат, 
икономическите сделки и 
разпространението на информация, 
мнения и идеи, както и за оказване на 
влияние върху начина, по който 
получателите на услугите получават и 
съобщават информация онлайн, е 
необходимо да се наложат специфични 
задължения на тези платформи, в 
допълнение към задълженията, 
приложими за всички онлайн 
платформи. Тези допълнителни 
задължения за много големите онлайн 
платформи са необходимият отговор на 
опасенията от обществено-политически 
характер. Не съществуват алтернативни 
и по-малко ограничителни мерки, които 
биха постигнали ефективно същия 
резултат.

(53) Предвид значението на много 
големите онлайн платформи поради 
техния обхват, в частност изразен в броя 
на техните активни крайни 
ползватели на услуги, за улесняване на 
обществения дебат, икономическите 
сделки и разпространението на 
информация, мнения и идеи, както и за 
оказване на влияние върху начина, по 
който получателите на услугите 
получават и съобщават информация 
онлайн, е необходимо да се наложат 
специфични задължения на тези 
платформи, в допълнение към 
задълженията, приложими за всички 
онлайн платформи. Тези допълнителни 
задължения за много големите онлайн 
платформи са необходимият отговор на 
опасенията от обществено-политически 
характер. Не съществуват алтернативни 
и по-малко ограничителни мерки, които 
биха постигнали ефективно същия 
резултат.

Or. en
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Изменение 469
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10 % от населението 
на Съюза. Когато е необходимо, 
оперативният праг следва да се 
актуализира чрез изменения, приемани с 
делегирани актове. Подобни много 
големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 
влияние върху обществото.

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
биха могли да добият несъразмерно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10 % от населението 
на Съюза. Съответно броят 
средномесечни получатели на 
услугата следва да отразява 
получателите, до които услугата 
действително е достигнала, тъй 
като са били изложени на 
съдържанието или са предоставили 
съдържание, разпространявано на 
интерфейса на платформата в 
съответния период от време. Когато е 
необходимо, оперативният праг следва 
да се актуализира чрез изменения, 
приемани с делегирани актове. Прагът 
следва да бъде определен така, че да е 
насочен към най-големите 
платформи с присъствие в Съюза, 
които биха могли да доведат до 
системно въздействие. Подобни много 
големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 
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влияние върху обществото, като 
въвеждането на такива задължения 
за дължима грижа за по-малките 
предприятия, по-специално за микро-, 
малките и средните предприятия, би 
било несъразмерно.

Or. en

Обосновка

Разяснение, че обхватът на „много големи онлайн платформи“ не следва да се 
разширява, така че да включва по-малки платформи, тъй като това би било 
несъразмерно.

Изменение 470
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10 % от населението 
на Съюза. Когато е необходимо, 
оперативният праг следва да се 
актуализира чрез изменения, приемани с 
делегирани актове. Подобни много 
големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10% от населението 
на Съюза. Поради това определянето 
на този оперативен праг следва да 
обхваща само онези участници, които 
са физически лица, пребиваващи в 
Съюза, или физически лица, които 
действат от името на юридическо 
лице, установено в Съюза. 
Автоматизираните ботове, 
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влияние върху обществото. фалшивите профили, непреките 
хипервръзки, FTP или друго непряко 
изтегляне на съдържание не следва да 
бъдат включвани при определяне на 
превишаването на тези прагове. 
Когато е необходимо, оперативният 
праг следва да се актуализира чрез 
изменения, приемани с делегирани 
актове. Подобни много големи онлайн 
платформи следва съответно да поемат 
най-стриктни задължения за дължима 
грижа, които са измерими с техните 
способности и влияние върху 
обществото.

Or. en

Изменение 471
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите 
надвишава оперативния праг, определен 
на 45 милиона души, т.е. 10 % от 
населението на Съюза. Когато е 
необходимо, оперативният праг следва 
да се актуализира чрез изменения, 
приемани с делегирани актове. Подобни 
много големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
може да добият несъразмерно 
отрицателно въздействие в Съюза. 
Обхватът следва да се приема за 
значителен, когато броят на активните 
крайни ползватели на услугите 
надвишава оперативния праг, определен 
на 45 милиона души, т.е. 10% от 
населението на Съюза. Когато е 
необходимо, оперативният праг следва 
да се актуализира чрез изменения, 
приемани с делегирани актове. В 
процеса на установяване на 
методологията за изчисляване на 
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измерими с техните способности и 
влияние върху обществото.

общия брой активни крайни 
ползватели Комисията следва 
надлежно да отчете различния вид 
платформи и техните дейности, 
както и потенциалната 
необходимост за крайния потребител 
да се регистрира, да участва в сделка 
или съдържание, за да може да бъде 
считан за активен краен ползвател. 
Подобни много големи онлайн 
платформи следва съответно да поемат 
най-стриктни задължения за дължима 
грижа, които са измерими с техните 
способности и влияние върху 
обществото.

Or. en

Изменение 472
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 
45 милиона души, т.е. 10% от 
населението на Съюза. Когато е 
необходимо, оперативният праг следва 
да се актуализира чрез изменения, 
приемани с делегирани актове. Подобни 
много големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10% от населението 
на Съюза, и ако онлайн платформите 
регистрират годишен оборот, 
надвишаващ 100 милиона евро за 
целия свят. Когато е необходимо, 
оперативният праг следва да се 
актуализира чрез изменения, приемани с 
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задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 
влияние върху обществото.

делегирани актове. Подобни много 
големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 
влияние върху обществото.

Or. fr

Обосновка

Платформите с нестопанска цел, като например Telegram, Signal или DuckDuckGo, не 
може да се разглеждат като големи онлайн платформи, тъй като в противен случай 
ще трябва да променят нетърговските си до момента модели.

Изменение 473
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Много големите онлайн 
платформи се използват по начин, който 
силно влияе върху безопасността 
онлайн, формирането на общественото 
мнение и дискурс, както и върху онлайн 
търговията. Начинът, по който те 
проектират своите услуги, като цяло е 
оптимизиран в полза за техните бизнес 
модели, чиято движеща сила са често 
пъти рекламите, и това може да 
предизвика загриженост в обществото. 
При липса на ефективно регулиране и 
правоприлагане тези платформи могат 
да задават правилата на играта, без да 
разпознават и ограничават ефективно 
рисковете и вредите за обществото и 
икономиката, които те могат да 
причинят. Поради това съгласно 
настоящия регламент много големите 
онлайн платформи следва да оценяват 
системните рискове, произтичащи от 
предоставянето и използването на 
техните услуги, както и от потенциални 
злоупотреби от страна на получателите 

(56) Много големите онлайн 
платформи се използват по начин, който 
силно влияе върху безопасността 
онлайн, формирането на общественото 
мнение и дискурс, както и върху онлайн 
търговията. Начинът, по който те 
проектират своите услуги, като цяло е 
оптимизиран в полза за техните бизнес 
модели, чиято движеща сила са често 
пъти рекламите, и това може да 
предизвика загриженост в обществото. 
При липса на ефективно регулиране и 
правоприлагане тези платформи могат 
да задават правилата на играта, без да 
разпознават и ограничават ефективно 
рисковете и вредите за обществото и 
икономиката, които те могат да 
причинят. Поради това съгласно 
настоящия регламент много големите 
онлайн платформи следва да оценяват 
под контрола на Комисията и 
Европейския съвет за цифровите 
услуги системните рискове, 
произтичащи от предоставянето и 
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на услугата, и да предприемат 
подходящи смекчаващи мерки.

използването на техните услуги, както и 
от потенциални злоупотреби от страна 
на получателите на услугата, и да 
предприемат подходящи смекчаващи 
мерки.

Or. fr

Изменение 474
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Много големите онлайн 
платформи се използват по начин, който 
силно влияе върху безопасността 
онлайн, формирането на общественото 
мнение и дискурс, както и върху онлайн 
търговията. Начинът, по който те 
проектират своите услуги, като цяло е 
оптимизиран в полза за техните бизнес 
модели, чиято движеща сила са често 
пъти рекламите, и това може да 
предизвика загриженост в 
обществото. При липса на ефективно 
регулиране и правоприлагане тези 
платформи могат да задават 
правилата на играта, без да 
разпознават и ограничават 
ефективно рисковете и вредите за 
обществото и икономиката, които те 
могат да причинят. Поради това 
съгласно настоящия регламент много 
големите онлайн платформи следва да 
оценяват системните рискове, 
произтичащи от предоставянето и 
използването на техните услуги, както и 
от потенциални злоупотреби от страна 
на получателите на услугата, и да 
предприемат подходящи смекчаващи 
мерки.

(56) Много големите онлайн 
платформи се използват по начин, който 
силно влияе върху безопасността 
онлайн, формирането на общественото 
мнение и дискурс, както и върху онлайн 
търговията. Проектирането на 
техните услуги като цяло е 
оптимизирано в полза за техните 
бизнес модели, чиято движеща сила са 
често пъти рекламите, и това може 
понякога да разшири 
разпространението на незаконно 
съдържание. Ефективното 
регулиране и правоприлагане е 
необходимо за ефективно 
установяване и смекчаване на 
рисковете и вредите за обществото и 
икономиката, които може да 
възникнат. Поради това съгласно 
настоящия регламент много големите 
онлайн платформи следва да оценяват 
системните рискове, произтичащи от 
предоставянето и използването на 
техните услуги, както и от потенциални 
злоупотреби от страна на получателите 
на услугата, и да предприемат 
подходящи смекчаващи мерки.
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Or. en

Изменение 475
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
пет категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани с преднамереното 
използване и злоупотребата с техните 
услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти и незаконна търговия с 
животни. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
при избора на технологично 
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системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

проектиране като проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
преднамереното използване, 
повредата, както и умишленото и 
често пъти координирано манипулиране 
на услугата на платформата, с 
предвидимо въздействие върху 
здравеопазването, гражданския дискурс, 
изборните процеси, обществената 
сигурност и защитата на гражданите, 
включително малолетните и 
непълнолетните лица и други уязвими 
групи, предвид необходимостта от 
защита на обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики, включително 
неразкрити търговски съобщения, 
публикувани от получатели на 
услугата, които не са пускани на 
пазара, продавани или договаряни от 
онлайн платформата. Подобни 
рискове могат да възникнат например 
при създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа. 
Четвъртата категория се отнася до 
отрицателното въздействие върху 
обществото на избора на 
технологично проектиране, верига на 
създаване на стойност и бизнес 
модели във връзка със системните 
рискове, които представляват 
заплахи за демокрацията. Петата 
категория се отнася до екологични 
рискове като високото потребление 
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на електричество и вода, 
производството на топлинна енергия 
и емисиите на CO2, свързани с 
предоставянето на услугата и 
техническата инфраструктура или с 
промяна на потребителското 
поведение с пряко екологично 
въздействие, като например 
насочване на ползватели да избират 
по-неустойчиви варианти, когато 
става въпрос за доставка или 
опаковки. 

Or. en

Изменение 476
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти или показване на 
съдържание, което нарушава 
авторските права. Например, без да се 
засяга личната отговорност на 
получателя на услуги на много големи 
онлайн платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
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широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото, за 
възпрепятстване на конкуренцията или 
начина, по който се прилагат общите 
условия на платформите, както и 
политиките за модериране, 
включително чрез автоматични 
средства. Що се отнася до тази 
категория рискове, следва да се обърне 
специално внимание на вредното 
въздействие на сплашването на 
независимата преса и на тормоза 
срещу журналисти, по специално 
срещу жени, които са по-често 
жертви на слово на омразата и на 
онлайн заплахи. Те следва да се 
считат за системен риск, както е 
посочено в член 26, тъй като 
представляват заплаха за 
демократичните ценности, 
свободата на медиите, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация и следва да подлежат на 
специални мерки за смекчаване по 
силата на член 27 и на приоритетно 
подаване на уведомления от доверени 
податели на сигнали съгласно член 19. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, основните 
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права, гражданския дискурс, изборните 
процеси, обществената сигурност и 
защитата на малолетните и 
непълнолетните лица, предвид 
необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

Or. en

Изменение 477
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 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
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услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 

услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията или 
злоупотреба с начина, по който се 
прилагат общите условия на 
платформите, както и политиките 
за модериране, често чрез 
автоматични средства. Третата 
категория рискове включва умишленото 
и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, основните 
права, гражданския дискурс, изборните 
процеси, обществената сигурност и 
защитата на малолетните и 
непълнолетните лица, предвид 
необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
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на дадена онлайн платформа. автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

Or. en

Изменение 478
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, 
Каталин Чех

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
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защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация, правото на 
равенство между половете и правата 
на детето. Подобни рискове могат да 
възникнат например при проектирането 
на използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата чрез подаване на 
неправомерни сигнали, с предвидимо 
въздействие върху здравеопазването, 
гражданския дискурс, изборните 
процеси, обществената сигурност и 
защитата на малолетните и 
непълнолетните лица, предвид 
необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

Or. en

Изменение 479
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
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платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържаниеили 
е несъвместима с общите условия на 
дадена онлайн платформа.

платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание.

Or. fr

Изменение 480
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти и незаконна търговия с 
животни. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
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платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
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на дадена онлайн платформа.

Or. en

Изменение 481
Брандо Бенифеи, Кристел Шалдемозе, Моника Беньова, Марк Анжел, Мария 
Грапини

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително опасни, 
фалшифицирани или 
несъответстващи на изискванията 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
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използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

Or. en

Изменение 482
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 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 



PE695.157v01-00 138/159 AM\1235637BG.docx

BG

необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 
да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 

необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, да 
предотвратяват манипулирането и 
използването на услугата, 
включително чрез разширяване на 
съдържанието, което противоречи на 
общите им условия, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия и 
политиките за модериране на 
съдържание, както и начина по който 
се прилагат тези политики, като 
същевременно ги направят напълно 
прозрачни за ползвателите. Те могат 
също така да приемат и коригиращи 
мерки, като например да се откажат от 
приходите от реклама на конкретно 
съдържание или други действия, като 
например да подобрят видимостта на 
някои авторитетни източници на 
информация, включително чрез 
показване на свързани реклами за 
обществени услуги вместо други 
търговски реклами. Много големите 
онлайн платформи могат да укрепят 
вътрешните си процеси или надзора на 
всяка една от своите дейности, по-
специално по отношение на откриването 
на системни рискове. Те могат също 
така да започнат или да засилят 
сътрудничеството с доверени податели 
на сигнали, да организират обучения и 
обмен с техни организации и да си 
сътрудничат с други доставчици на 
услуги, включително чрез създаване или 
възприемане на съществуващи кодекси 
за поведение или други мерки за 
саморегулиране. Всички приемани 
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ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

Or. en

Изменение 483
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
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могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с 
доверени податели на сигнали, да 
организират обучения и обмен с 
техни организации и да си сътрудничат 
с други доставчици на услуги, 
включително чрез създаване или 
възприемане на съществуващи кодекси 
за поведение или други мерки за 
саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да си сътрудничат с 
други доставчици на услуги, 
включително чрез създаване или 
възприемане на съществуващи кодекси 
за поведение или други мерки за 
саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата, по-специално свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация. Такива мерки следва да 
не засягат задължението за 
универсална услуга за много големите 
онлайн социални платформи. Много 
големите онлайн социални 
платформи следва по принцип да 
позволяват на всяко лице да публикува 
и да получава съдържание на техните 
платформи. Тези платформи следва 
да премахват по собствена 
инициатива само очевидно незаконно 
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съдържание, свързано с тежки 
престъпления.

Or. nl

Изменение 484
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание и умишленото 
манипулиране и използване на 
услугата, включително 
разширяването на вредното 
съдържание, както и да адаптират 
своите процеси на вземане на решения 
или своите общи условия и да 
направят напълно прозрачни за 
ползвателите политиките за 
модериране на съдържание и начина, 
по който се прилагат тези политики. 
Те могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
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да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 
да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

Or. en

Изменение 485
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
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необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с 
доверени податели на сигнали, да 
организират обучения и обмен с 
техни организации и да си 
сътрудничат с други доставчици на 
услуги, включително чрез създаване или 
възприемане на съществуващи кодекси 
за поведение или други мерки за 
саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 

необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да си сътрудничат с 
други доставчици на услуги, 
включително чрез създаване или 
възприемане на съществуващи кодекси 
за поведение или други мерки за 
саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
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необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

Or. en

Изменение 486
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание; или да променят 
своите процеси на вземане на решения 
или да приспособят своите общи 
условия. Те могат също така да приемат 
и коригиращи мерки, като например да 
се откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание; или да променят 
своите процеси на вземане на решения. 
Те могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
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могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 
да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 
да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

Or. fr

Изменение 487
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 

(58) Много големите онлайн 
платформи следва да вземат 
необходимите мерки и старателно да 
ограничават системните рискове, 
установени в оценката на риска. В 
рамките на тези ограничаващи риска 
мерки те следва да обмислят например 
как да подобрят или по друг начин да 
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адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи могат да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
могат също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 
да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 

адаптират теоретично и на практика 
начина, по който модерират 
съдържание, системите за алгоритмично 
препоръчване на съдържание и онлайн 
интерфейсите, така че те да възпират и 
ограничават разпространението на 
незаконно съдържание, както и да 
адаптират своите процеси на вземане на 
решения или своите общи условия. Те 
могат също така да приемат и 
коригиращи мерки, като например да се 
откажат от приходите от реклама на 
конкретно съдържание или други 
действия, като например да подобрят 
видимостта на някои авторитетни 
източници на информация. Много 
големите онлайн платформи следва да 
укрепят вътрешните си процеси или 
надзора на всяка една от своите 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системни рискове. Те 
следва също така да започнат или да 
засилят сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали, да организират 
обучения и обмен с техни организации и 
да си сътрудничат с други доставчици 
на услуги, включително чрез създаване 
или възприемане на съществуващи 
кодекси за поведение или други мерки 
за саморегулиране. Всички приемани 
мерки следва да са съобразени с 
изискванията за дължима грижа по 
настоящия регламент и да са ефективни 
и подходящи за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на обществения 
ред, защитата на неприкосновеността на 
личния живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. Те 
следва да са съобразени с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат ненужни 
ограничения върху използването на 
тяхната услуга, надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
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услугата. услугата.

Or. en

Изменение 488
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 58а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Смекчаването на рискове, 
които биха довели до премахване, 
блокиране на достъпа или намеса по 
друг начин в медийни услуги или 
съдържание, за което доставчик на 
медийни услуги носи редакционна 
отговорност, не следва да се счита за 
разумно или пропорционално.

Or. en

Изменение 489
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Като се има предвид 
необходимостта да се гарантира 
проверка от независими експерти, много 
големите онлайн платформи следва да 
се отчитат чрез независим одит за 
спазването на задълженията по 
настоящия регламент, и, когато е 
приложимо, на всички допълнителни 
ангажименти, поети съгласно кодексите 
за поведение и протоколите при кризи. 
Те следва да осигурят на одитора 
достъп до всички полезни данни, 
необходими за правилното извършване 

(60) Като се има предвид 
необходимостта да се гарантира 
проверка от независими експерти, много 
големите онлайн платформи следва да 
се отчитат чрез независим одит за 
спазването на задълженията по 
настоящия регламент, и, когато е 
приложимо, на всички допълнителни 
ангажименти, поети съгласно кодексите 
за поведение и протоколите при кризи. 
Те следва да осигурят на одобрените 
одитори достъп до всички полезни 
данни, необходими за правилното 
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на одита. Одиторите следва също така 
да могат да използват други източници 
на обективна информация, включително 
проучвания от доказани анализатори. 
Одиторите следва да гарантират 
поверителността, сигурността и 
целостта на информацията, като 
например търговските тайни, до които 
имат достъп при изпълнението на 
своите задачи, и да разполагат с 
необходимия експертен опит в областта 
на управлението на риска, както и 
техническа компетентност за одит на 
алгоритмите. Одиторите следва да 
бъдат независими, за да могат да 
изпълняват своите задачи по подходящ 
и надежден начин. Ако съществуват 
съмнения относно тяхната 
независимост, те следва да се оттеглят 
или да се откажат от одитния 
ангажимент.

извършване на одита. Одиторите следва 
също така да могат да използват други 
източници на обективна информация, 
включително проучвания от доказани 
анализатори. Одиторите следва да 
гарантират поверителността, 
сигурността и целостта на 
информацията, като например 
търговските тайни, до които имат 
достъп при изпълнението на своите 
задачи, и да разполагат с необходимия 
експертен опит в областта на 
управлението на риска, както и 
техническа компетентност за одит на 
алгоритмите. Тази гаранция не следва 
да бъде средство за заобикаляне на 
приложимостта на задълженията за 
одит по настоящия регламент, 
приложими за много големи онлайн 
платформи. Одобрените одитори 
следва да бъдат независими, за да могат 
да изпълняват своите задачи по 
подходящ и надежден начин. Ако 
съществуват съмнения относно тяхната 
независимост, те следва да се оттеглят 
или да се откажат от одитния 
ангажимент. 

Or. en

Изменение 490
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 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Одиторският доклад следва да 
бъде обоснован, така че да съдържа 
съдържателен отчет за предприетите 
дейности и направените заключения. 
Той следва да е информативен и, когато 
е целесъобразно, да предлага 
подобрения на мерките, предприети от 

(61) Одиторският доклад следва да 
бъде обоснован, така че да съдържа 
съдържателен отчет за предприетите 
дейности и направените заключения. 
Той следва да е информативен и, когато 
е целесъобразно, да предлага 
подобрения на мерките, предприети от 
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много голямата онлайн платформа за 
изпълнение на задълженията ѝ по 
настоящия регламент. Докладът следва 
да бъде предаден незабавно на 
координатора за цифровите услуги по 
установяване и на Европейския съвет за 
цифровите услуги, заедно с оценката на 
риска и мерките за ограничаването му, а 
също и плановете на платформата за 
изпълнение на препоръките на одита. 
Докладът следва да включва одитно 
становище, което се основава на 
заключенията, направени въз основа на 
получените одитни доказателства. 
Положително становище следва да се 
дава, когато всички доказателства сочат, 
че много голямата онлайн платформа 
спазва задълженията по настоящия 
регламент, или, когато е приложимо, 
всички ангажименти, които тя е поела 
съгласно даден кодекс за поведение или 
протокол при кризи, по-специално като 
установява, оценява и ограничава 
системните рискове, които пораждат 
нейната система и услуги. 
Положителното становище следва да 
бъде придружено от коментари, в които 
одиторът желае да включи забележки, 
които не оказват съществено 
въздействие върху резултата от одита. 
Отрицателно становище следва да се 
дава, когато одиторът счита, че много 
голямата онлайн платформа не спазва 
настоящия регламент или поетите 
ангажименти.

много голямата онлайн платформа за 
изпълнение на задълженията ѝ по 
настоящия регламент, без да се засяга 
нейната свобода на стопанска 
инициатива, и по-специално нейната 
способност да разработва и прилага 
ефективни мерки, които са приведени 
в съответствие със специфичния ѝ 
бизнес модел. Докладът следва да бъде 
предаден на координатора за цифровите 
услуги по установяване и на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
в срок от 30 дни след приемането му, 
заедно с оценката на риска и мерките за 
ограничаването му, а също и плановете 
на платформата за изпълнение на 
препоръките на одита. Докладът следва 
да включва одитно становище, което се 
основава на заключенията, направени 
въз основа на получените одитни 
доказателства. Положително становище 
следва да се дава, когато всички 
доказателства сочат, че много голямата 
онлайн платформа спазва задълженията 
по настоящия регламент, или, когато е 
приложимо, всички ангажименти, които 
тя е поела съгласно даден кодекс за 
поведение или протокол при кризи, по-
специално като установява, оценява и 
ограничава системните рискове, които 
пораждат нейната система и услуги. 
Положителното становище следва да 
бъде придружено от коментари, в които 
одиторът желае да включи забележки, 
които не оказват съществено 
въздействие върху резултата от одита. 
Отрицателно становище следва да се 
дава, когато одиторът счита, че много 
голямата онлайн платформа не спазва 
настоящия регламент или поетите 
ангажименти.

Or. en

Изменение 491
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Одиторският доклад следва да 
бъде обоснован, така че да съдържа 
съдържателен отчет за предприетите 
дейности и направените заключения. 
Той следва да е информативен и, когато 
е целесъобразно, да предлага 
подобрения на мерките, предприети от 
много голямата онлайн платформа за 
изпълнение на задълженията ѝ по 
настоящия регламент. Докладът следва 
да бъде предаден незабавно на 
координатора за цифровите услуги по 
установяване и на Европейския съвет 
за цифровите услуги, заедно с оценката 
на риска и мерките за ограничаването 
му, а също и плановете на платформата 
за изпълнение на препоръките на одита. 
Докладът следва да включва одитно 
становище, което се основава на 
заключенията, направени въз основа на 
получените одитни доказателства. 
Положително становище следва да се 
дава, когато всички доказателства сочат, 
че много голямата онлайн платформа 
спазва задълженията по настоящия 
регламент, или, когато е приложимо, 
всички ангажименти, които тя е поела 
съгласно даден кодекс за поведение или 
протокол при кризи, по-специално като 
установява, оценява и ограничава 
системните рискове, които пораждат 
нейната система и услуги. 
Положителното становище следва да 
бъде придружено от коментари, в които 
одиторът желае да включи забележки, 
които не оказват съществено 
въздействие върху резултата от одита. 
Отрицателно становище следва да се 
дава, когато одиторът счита, че много 
голямата онлайн платформа не спазва 
настоящия регламент или поетите 
ангажименти.

(61) Одиторският доклад следва да 
бъде обоснован, така че да съдържа 
съдържателен отчет за предприетите 
дейности и направените заключения. 
Той следва да е информативен и, когато 
е целесъобразно, да предлага 
подобрения на мерките, предприети от 
много голямата онлайн платформа за 
изпълнение на задълженията ѝ по 
настоящия регламент. Докладът следва 
да бъде предаден незабавно на 
координатора за цифровите услуги по 
установяване и на Агенцията, заедно с 
оценката на риска и мерките за 
ограничаването му, а също и плановете 
на платформата за изпълнение на 
препоръките на одита. Докладът следва 
да включва одитно становище, което се 
основава на заключенията, направени 
въз основа на получените одитни 
доказателства. Положително становище 
следва да се дава, когато всички 
доказателства сочат, че много голямата 
онлайн платформа спазва задълженията 
по настоящия регламент, или, когато е 
приложимо, всички ангажименти, които 
тя е поела съгласно даден кодекс за 
поведение или протокол при кризи, по-
специално като установява, оценява и 
ограничава системните рискове, които 
пораждат нейната система и услуги. 
Положителното становище следва да 
бъде придружено от коментари, в които 
одобреният одитор желае да включи 
забележки, които не оказват съществено 
въздействие върху резултата от одита. 
Отрицателно становище следва да се 
дава, когато одобреният одитор счита, 
че много голямата онлайн платформа не 
спазва настоящия регламент или 
поетите ангажименти. 
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Or. en

Изменение 492
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Одиторският доклад следва да 
бъде обоснован, така че да съдържа 
съдържателен отчет за предприетите 
дейности и направените заключения. 
Той следва да е информативен и, когато 
е целесъобразно, да предлага 
подобрения на мерките, предприети от 
много голямата онлайн платформа за 
изпълнение на задълженията ѝ по 
настоящия регламент. Докладът следва 
да бъде предаден незабавно на 
координатора за цифровите услуги по 
установяване и на Европейския съвет 
за цифровите услуги, заедно с оценката 
на риска и мерките за ограничаването 
му, а също и плановете на платформата 
за изпълнение на препоръките на одита. 
Докладът следва да включва одитно 
становище, което се основава на 
заключенията, направени въз основа на 
получените одитни доказателства. 
Положително становище следва да се 
дава, когато всички доказателства сочат, 
че много голямата онлайн платформа 
спазва задълженията по настоящия 
регламент, или, когато е приложимо, 
всички ангажименти, които тя е поела 
съгласно даден кодекс за поведение или 
протокол при кризи, по-специално като 
установява, оценява и ограничава 
системните рискове, които пораждат 
нейната система и услуги. 
Положителното становище следва да 
бъде придружено от коментари, в които 
одиторът желае да включи забележки, 
които не оказват съществено 
въздействие върху резултата от одита. 

(61) Одиторският доклад следва да 
бъде обоснован, така че да съдържа 
съдържателен отчет за предприетите 
дейности и направените заключения. 
Той следва да е информативен и, когато 
е целесъобразно, да предлага 
подобрения на мерките, предприети от 
много голямата онлайн платформа за 
изпълнение на задълженията ѝ по 
настоящия регламент. Докладът следва 
да бъде предаден незабавно на 
координаторите, на Европейския 
съвет за цифровите услуги и на 
Комисията, заедно с оценката на риска 
и мерките за ограничаването му, а също 
и плановете на платформата за 
изпълнение на препоръките на одита. 
Докладът следва да включва одитно 
становище, което се основава на 
заключенията, направени въз основа на 
получените одитни доказателства. 
Положително становище следва да се 
дава, когато всички доказателства сочат, 
че много голямата онлайн платформа 
спазва задълженията по настоящия 
регламент, или, когато е приложимо, 
всички ангажименти, които тя е поела 
съгласно даден кодекс за поведение или 
протокол при кризи, по-специално като 
установява, оценява и ограничава 
системните рискове, които пораждат 
нейната система и услуги. 
Положителното становище следва да 
бъде придружено от коментари, в които 
одиторът желае да включи забележки, 
които не оказват съществено 
въздействие върху резултата от одита. 
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Отрицателно становище следва да се 
дава, когато одиторът счита, че много 
голямата онлайн платформа не спазва 
настоящия регламент или поетите 
ангажименти.

Отрицателно становище следва да се 
дава, когато одиторът счита, че много 
голямата онлайн платформа не спазва 
настоящия регламент или поетите 
ангажименти.

Or. fr

Изменение 493
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 61а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61a) За да се гарантира основан на 
участието и приобщаващ подход и да 
се вземе предвид загрижеността в 
обществото, предизвикана от 
услугите на много големите онлайн 
платформи, е необходимо да се 
създаде Европейски съвет за социални 
медии на равнището на Съюза. 
Прозрачността, приобщаването и 
независимостта на Съвета 
гарантират, че решенията относно 
модерирането на съдържание са 
резултат от разнообразен спектър 
от експертен опит и гледни точки. 
Съветът следва да подкрепя 
Агенцията и Комисията, като издава 
препоръки за политики и прилагане, и 
да помага на платформите да 
подобрят и коригират практиките на 
модериране на съдържание съгласно 
общите условия. Съветът следва да се 
състои от независими експерти, 
представители на получателите на 
услугата, представители на 
потенциално засегнати от техните 
услуги групи и на организации на 
гражданското общество. Въпреки че 
няма да бъдат правно обвързващи, 
препоръките на Съвета ще донесат 
ефективни резултати, като включат 
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по-широк и по-многообразен спектър 
от приноси към обществените 
предизвикателства, до които може 
да доведат много големите онлайн 
платформи. Техните сила и 
ефективност се основават на 
доброволно спазване от страна 
платформите, чийто ангажимент 
ще бъде добросъвестното спазване и 
изпълнение на препоръките на 
Съвета. За да функционират 
ефективно, Съветът и неговите 
членове следва да разполагат с 
достатъчно човешки, материални и 
финансови ресурси. 

Or. en

Изменение 494
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които 
извеждат да преден план дадени 
текстове или изображения, или чрез 
всяко друго подбиране на 
информацията, предоставяна от 
получатели на услугата. Такива 
системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да 

заличава се
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извличат информация и да си 
взаимодействат с нея онлайн. Те 
също така играят важна роля за 
подсилването на някои послания, 
светкавичното разпространение на 
информация и стимулирането на 
определено онлайн поведение. 
Следователно много големите онлайн 
платформи следва да гарантират, че 
получателите на услугата са 
адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която 
им се представя. Те следва ясно да 
представят основните параметри на 
подобни системи за препоръчване на 
съдържание по лесно разбираем 
начин, за да се гарантира, че 
получателите разбират как се 
подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат 
с алтернативни варианти за 
основните параметри, включително с 
варианти, които не се основават на 
профилиране на получателя.

Or. en

Обосновка

Това съображение е преместено в ново съображение 52а (ново).

Изменение 495
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
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оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които извеждат 
да преден план дадени текстове или 
изображения, или чрез всяко друго 
подбиране на информацията, 
предоставяна от получатели на услугата. 
Такива системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да извличат 
информация и да си взаимодействат с 
нея онлайн. Те също така играят важна 
роля за подсилването на някои 
послания, светкавичното 
разпространение на информация и 
стимулирането на определено онлайн 
поведение. Следователно много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират, че получателите на услугата 
са адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която им се 
представя. Те следва ясно да представят 
основните параметри на подобни 
системи за препоръчване на съдържание 
по лесно разбираем начин, за да се 
гарантира, че получателите разбират как 
се подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
алтернативни варианти за основните 
параметри, включително с варианти, 
които не се основават на профилиране 
на получателя.

оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които извеждат 
да преден план дадени текстове или 
изображения, или чрез всяко друго 
подбиране на информацията, 
предоставяна от получатели на услугата. 
Такива системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да извличат 
информация и да си взаимодействат с 
нея онлайн. Те също така играят важна 
роля за подсилването на някои 
послания, светкавичното 
разпространение на информация и 
стимулирането на определено онлайн 
поведение. Освен това тези системи 
за препоръчване могат също така да 
окажат въздействие върху 
потреблението на медиите и върху 
културните практики на 
ползвателите и може да създадат 
риск от затварянето им в балон, без 
да им се предостави възможността 
да бъдат отворени за друго 
съдържание. Следователно много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират, че получателите на услугата 
са адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която им се 
представя. Те следва ясно да представят 
основните параметри на подобни 
системи за препоръчване на съдържание 
по лесно разбираем начин, за да се 
гарантира, че получателите разбират как 
се подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
алтернативни варианти за основните 
параметри, включително с варианти, 
които не се основават на профилиране 
на получателя.
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Or. en

Изменение 496
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които извеждат 
да преден план дадени текстове или 
изображения, или чрез всяко друго 
подбиране на информацията, 
предоставяна от получатели на услугата. 
Такива системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да извличат 
информация и да си взаимодействат с 
нея онлайн. Те също така играят важна 
роля за подсилването на някои 
послания, светкавичното 
разпространение на информация и 
стимулирането на определено онлайн 
поведение. Следователно много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират, че получателите на услугата 
са адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която им се 
представя. Те следва ясно да представят 
основните параметри на подобни 
системи за препоръчване на съдържание 
по лесно разбираем начин, за да се 
гарантира, че получателите разбират как 

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които извеждат 
да преден план дадени текстове или 
изображения, или чрез всяко друго 
подбиране на информацията, 
предоставяна от получатели на услугата. 
Такива системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да извличат 
информация и да си взаимодействат с 
нея онлайн. Често те улесняват 
търсенето на подходящо съдържание 
за получателите на услугата и 
допринасят за подобряване на опита 
на ползвателите. Те също така играят 
важна роля за подсилването на някои 
послания, светкавичното 
разпространение на информация и 
стимулирането на определено онлайн 
поведение. Следователно много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират, че получателите на услугата 
са адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която им се 
представя, като правят активен 
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се подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
алтернативни варианти за основните 
параметри, включително с варианти, 
които не се основават на профилиране 
на получателя.

избор. Те следва ясно да представят 
основните параметри на подобни 
системи за препоръчване на съдържание 
по лесно разбираем начин, за да се 
гарантира, че получателите разбират как 
се подбира информацията, която те 
получават, и защо. Въпросните 
платформи следва също така да 
гарантират, че получателите на услугата 
разполагат с алтернативни варианти за 
основните параметри, включително с 
варианти, които не се основават на 
профилиране на получателя.

Or. en

Изменение 497
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които извеждат 
да преден план дадени текстове или 
изображения, или чрез всяко друго 
подбиране на информацията, 
предоставяна от получатели на услугата. 
Такива системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да извличат 
информация и да си взаимодействат с 
нея онлайн. Те също така играят важна 
роля за подсилването на някои 
послания, светкавичното 

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които извеждат 
да преден план дадени текстове или 
изображения, или чрез всяко друго 
подбиране на информацията, 
предоставяна от получатели на услугата. 
Такива системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да извличат 
информация и да си взаимодействат с 
нея онлайн. Те също така играят важна 
роля за подсилването на някои 
послания, светкавичното 
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разпространение на информация и 
стимулирането на определено онлайн 
поведение. Следователно много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират, че получателите на услугата 
са адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която им се 
представя. Те следва ясно да представят 
основните параметри на подобни 
системи за препоръчване на съдържание 
по лесно разбираем начин, за да се 
гарантира, че получателите разбират как 
се подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
алтернативни варианти за основните 
параметри, включително с варианти, 
които не се основават на профилиране 
на получателя.

разпространение на информация и 
стимулирането на определено онлайн 
поведение. Следователно много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират, че получателите на услугата 
са адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която им се 
представя. Те следва ясно да представят 
основните параметри на подобни 
системи за препоръчване на съдържание 
по лесно разбираем начин, за да се 
гарантира, че получателите разбират как 
се подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат с 
алтернативни варианти за основните 
параметри, включително с варианти, 
които не се основават на профилиране 
на получателя. Този вариант следва да 
бъде лесно достъпен и да отговаря на 
предварително определен профил от 
параметри.

Or. fr

Изменение 498
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак, Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 62а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62a) Системите за препоръчване, 
използвани от много големите онлайн 
платформи, представляват 
специален риск по отношение на 
избора на потребителя и ефектите 
на „заключване“. Следователно в 
допълнение към задълженията, 
приложими към всички онлайн 
платформи, много големите онлайн 
платформи следва да предлагат на 
получателите на услугата да 
използват системи за препоръчване 
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от трети страни доставчици на 
услуги, когато такива са налични. 
Такива трети страни трябва да 
получат достъп до същите 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, каквито са 
налични или използвани от 
платформата за предоставянето на 
собствените ѝ системи за 
препоръчване, включително чрез 
приложно-програмни интерфейси.

Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада на комисията IMCO за законодателна инициатива 
(P9_TA(2020)0272), параграф 81 и глава VII от приложението.


