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Изменение 499
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 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Рекламните системи, използвани 
от много големите онлайн платформи, 
пораждат особени рискове и изискват 
допълнителен публичен и регулаторен 
надзор поради своя мащаб и способност 
за целеви подбор на получателите на 
услугата въз основа на тяхното 
поведение във и извън онлайн 
интерфейса на тази платформа. Много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират публичен достъп до 
хранилищата на рекламите, показвани в 
техните онлайн интерфейси, за да се 
улесни надзорът и проучването на 
нововъзникващите рискове, породени от 
разпространението на реклами онлайн, 
например в случаите на незаконни 
реклами или манипулативни техники и 
дезинформация с реално и очаквано 
отрицателно въздействие върху 
общественото здраве, обществената 
сигурност, гражданския дискурс, 
политическото участие и равенството. 
Хранилищата следва да включват 
съдържанието на рекламите и 
свързаните с тях данни за 
рекламодателя и предоставянето на 
рекламата, по-специално когато става 
въпрос за целево рекламиране.

(63) Рекламните системи, използвани 
от много големите онлайн платформи, 
пораждат особени рискове и изискват 
допълнителен публичен и регулаторен 
надзор поради своя мащаб и способност 
за целеви подбор на получателите на 
услугата въз основа на тяхното 
поведение във и извън онлайн 
интерфейса на тази платформа. Много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират публичен достъп до 
хранилищата на рекламите, показвани в 
техните онлайн интерфейси, за да се 
улесни надзорът и проучването на 
нововъзникващите рискове, породени от 
разпространението на реклами онлайн, 
например в случаите на незаконни 
реклами или манипулативни техники и 
дезинформация с реално и очаквано 
отрицателно въздействие върху 
общественото здраве, обществената 
сигурност, гражданския дискурс, 
политическото участие и равенството. 
Хранилищата следва да включват 
съдържанието на рекламите и 
свързаните с тях данни за 
рекламодателя и предоставянето на 
рекламата, по-специално когато става 
въпрос за целево рекламиране. Освен 
това много големите онлайн 
платформи следва да етикетират 
всички известни дълбинно 
фалшифицирани видеоклипове, аудио- 
или други файлове.

Or. en
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Изменение 500
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 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Рекламните системи, използвани 
от много големите онлайн платформи, 
пораждат особени рискове и изискват 
допълнителен публичен и регулаторен 
надзор поради своя мащаб и способност 
за целеви подбор на и достигане до 
получателите на услугата въз основа на 
тяхното поведение във и извън онлайн 
интерфейса на тази платформа. Много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират публичен достъп до 
хранилищата на рекламите, показвани в 
техните онлайн интерфейси, за да се 
улесни надзорът и проучването на 
нововъзникващите рискове, породени от 
разпространението на реклами онлайн, 
например в случаите на незаконни 
реклами или манипулативни техники и 
дезинформация с реално и очаквано 
отрицателно въздействие върху 
общественото здраве, обществената 
сигурност, гражданския дискурс, 
политическото участие и равенството. 
Хранилищата следва да включват 
съдържанието на рекламите и 
свързаните с тях данни за 
рекламодателя и предоставянето на 
рекламата, по-специално когато става 
въпрос за целево рекламиране.

(63) Рекламните системи, използвани 
от много големите онлайн платформи, 
биха могли да породят особени 
рискове и изискват допълнителен 
публичен и регулаторен надзор поради 
своя мащаб и способност за целеви 
подбор на и достигане до получателите 
на услугата въз основа на тяхното 
поведение във и извън онлайн 
интерфейса на тази платформа. Много 
големите онлайн платформи следва да 
гарантират публичен достъп до 
хранилищата на рекламите, показвани в 
техните онлайн интерфейси, за да се 
улесни надзорът и проучването на 
нововъзникващите рискове, породени от 
разпространението на реклами онлайн, 
например в случаите на незаконни 
реклами или манипулативни техники и 
дезинформация с реално и очаквано 
отрицателно въздействие върху 
общественото здраве, обществената 
сигурност, гражданския дискурс, 
политическото участие и равенството. 
Хранилищата следва да включват 
съдържанието на рекламите и 
свързаните с тях данни за 
рекламодателя и предоставянето на 
рекламата, по-специално когато става 
въпрос за целево рекламиране.

Or. en

Изменение 501
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг
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Предложение за регламент
Съображение 63a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63a) Практиката на много 
големите онлайн платформи да 
свързват рекламата със 
съдържанието, качено от 
ползватели, би могла косвено да 
доведе до насърчаването на незаконно 
съдържание или съдържание, което е 
в нарушение на общите им условия, и 
би могла да крие риск от значителна 
вреда за имиджа на марката на 
купувачите на рекламно 
пространство. За да се предотврати 
тази практика, много големите 
онлайн платформи следва да 
гарантират на купувачите на 
рекламно пространство, 
включително чрез стандартни 
договорни гаранции, че 
съдържанието, с което те свързват 
рекламите, е законно и съответства 
на общите им условия. Освен това 
много големите онлайн платформи 
следва да позволяват на 
рекламодателите да имат достъп до 
резултатите от независимо 
извършените одити и да оценяват 
ангажиментите и инструментите 
на платформите за защита на 
имиджа на марката на купувачите на 
рекламно пространство 
(„безопасност на марката“).

Or. en

Изменение 502
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 64
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията 
и обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и 
друга поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Агенцията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори, организации на 
гражданското общество и медийни 
организации относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Агенцията 
и обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори, органи, 
организации или асоциации с 
нестопанска цел, или медийни 
организации до данните от много 
големите онлайн платформи. Всички 
изисквания за достъп до данни съгласно 
тази рамка следва да бъдат съразмерни и 
да защитават по подходящ начин 
правата и законните интереси на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
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получателите на услугата. За тази цел 
Комисията следва да издаде 
регулаторни насоки, за да определи 
условията и предпазните мерки за 
достъп и споделяне на данни, и да 
предостави на платформите правна 
сигурност, като същевременно 
гарантира независимостта на 
проучването.

Or. en

Изменение 503
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди, като например 
разпространението и подсилването 
на незаконно и вредно съдържание, от 
системите на платформата, данни за 
точността, функционирането и 
изпитването на алгоритмични системи 
за модериране на съдържание, системи 
за препоръчване на съдържание или 
рекламни системи, или данни за 
процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
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система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

Or. en

Изменение 504
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 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
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алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи, 
което означават условията, 
предвидени в настоящия регламент. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

Or. en

Изменение 505
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
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задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги 
по установяване или Комисията може 
да изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

задълженията по настоящия регламент, 
координаторите за цифровите услуги 
на държавите членки, Европейският 
съвет за цифровите услуги или 
Комисията могат да изискат достъп до 
или докладване на конкретни данни. 
Подобно изискване може да включва 
например данните, необходими за 
оценка на рисковете и възможните 
вреди от системите на платформата, 
данни за точността, функционирането и 
изпитването на алгоритмични системи 
за модериране на съдържание, системи 
за препоръчване на съдържание или 
рекламни системи, или данни за 
процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

Or. fr
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Изменение 506
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 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи, 
когато са от значение за 
научноизследователски проект. 
Всички искания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
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включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

Or. en

Изменение 507
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 64a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64a) Признаването на одитен 
доклад не следва да прекъсва или 
възпрепятства законната свобода на 
платформата да продължи със 
своите дейности и бизнес плана си.

Or. pt

Изменение 508
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Марк Анжел, Кристел 
Шалдемозе, Мария Грапини, Петра Камереверт, Биляна Борзан, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш, Брандо Бенифеи, Паул Танг, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 65a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65a) Поради пазарната си позиция 
много големите онлайн платформи са 
развили все по-голямо влияние върху 
социалните, икономическите и 
политическите взаимодействия на 
обществото. Потребителите са 
изправени пред ситуация на 
зависимост, която може да ги накара 
да приемат неблагоприятни условия 
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за участие в услугите, предоставяни 
от тези много големи онлайн 
платформи. За да се възстанови 
наличието на конкурентен пазар и да 
се даде възможност на 
потребителите да имат по-голям 
избор, от много големите онлайн 
платформи следва да се изисква да 
създадат необходимите технически 
точки за достъп, за да постигнат 
оперативна съвместимост за своите 
основни услуги с цел да се даде 
възможност на конкурентите за по-
справедлив достъп до пазара и да се 
предостави по-голям избор на 
потребителите, като в същото време 
се спазват стандартите за 
неприкосновеност на личния живот, 
сигурност и безопасност. Тези точки 
за достъп следва да създадат 
оперативна съвместимост за други 
услуги на онлайн платформите от 
същия тип, без да е необходимо да се 
конвертира цифрово съдържание или 
услуги, за да се осигури 
функционалност.

Or. en

Изменение 509
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 65a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65a) Всяка промяна в системите за 
препоръчване, използвани от 
платформите за предлагане, 
класиране и приоритизиране на 
информацията, може да има 
драматично въздействие върху 
ползвателите, по-специално върху 
медиите, които в голяма степен 
разчитат на това платформите да 
бъдат достъпни за тяхната 
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аудитория. Следователно 
доставчиците на онлайн платформи 
следва да осигурят прозрачност по 
отношение на всички промени, 
прилагани в техните правила за 
регистриране и препоръчване, дори 
ако са направени с експериментална 
цел, и незабавно да информират 
регулаторните органи, техните 
ползватели и авторите на 
регистрираното съдържание, като се 
дава възможност тези промени да 
бъдат предвидими за засегнатите от 
тях. Ползвателите следва да могат 
да се обърнат към регулатора, като 
поискат от него да даде своето 
мнение относно отрицателното 
въздействие на промените в 
правилата за регистриране и 
препоръчване, което му позволява да 
изиска от платформата да отстрани 
това въздействие.

Or. en

Изменение 510
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия 
регламент, които може да налагат 
използването на технологични 
средства, е важно да се насърчават 
доброволно прилагани отраслови 
стандарти, обхващащи определени 
технически процедури, при които 
отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например 
разрешаване подаването на сигнали, 

заличава се
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включително чрез приложно-
програмни интерфейси, или относно 
оперативната съвместимост на 
хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. 
В тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая.

Or. en

Изменение 511
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
или относно оперативната съвместимост 
на хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. В 
тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая.

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
или относно оперативната съвместимост 
на хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. В 
тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая. 
Когато обаче не е договорен 
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доброволен отраслов стандарт и 
Комисията установи, че прилагането 
на настоящия регламент от 
доставчиците се различава 
значително, Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, когато е 
необходимо, докато не бъде 
постигнато съгласие относно 
доброволен отраслов стандарт.

Or. en

Изменение 512
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
или относно оперативната съвместимост 
на хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. В 
тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая.

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
или относно оперативната съвместимост 
на хранилищата на реклами. За да 
бъдат правилно разпространени, 
подобни стандарти трябва да бъдат 
подкрепени с високо ниво на качество, 
контролирано от публичния орган. Те 
биха били полезни по-специално за 
относително малките доставчици на 
посреднически услуги. В тях може да се 
прави разграничение между различните 
видове незаконно съдържание или 
различните видове посреднически 
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услуги, според случая.

Or. fr

Изменение 513
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
или относно оперативната съвместимост 
на хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. В 
тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая.

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като стандартизирани 
рамки за оповестяване за рекламата, 
като например разрешаване подаването 
на сигнали, включително чрез 
приложно-програмни интерфейси, или 
относно оперативната съвместимост на 
хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. В 
тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая.

Or. en

Изменение 514
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 67
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги следва да 
насърчават изготвянето на кодекси 
за поведение в услуга на прилагането 
на настоящия регламент. 
Прилагането на кодексите за 
поведение следва да бъде измеримо и 
да подлежи на публичен надзор, но 
това не следва да накърнява 
доброволния характер на тези 
кодекси и свободата на 
заинтересованите страни да решават 
дали да ги прилагат. При определени 
обстоятелства е важно много 
големите онлайн платформи да си 
сътрудничат при изготвянето и 
спазването на конкретни кодекси за 
поведение. Разпоредбите на 
настоящия регламент не 
възпрепятстват други доставчици на 
услуги да се придържат към същите 
стандарти за дължима грижа, да 
възприемат най-добрите практики и 
да се възползват от насоките, 
предоставени от Комисията и 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, като прилагат същите 
кодекси за поведение.

заличава се

Or. en

Изменение 515
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 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да 
насърчават изготвянето на кодекси за 

(67) Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да 
насърчават изготвянето на кодекси за 
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поведение в услуга на прилагането на 
настоящия регламент. Прилагането на 
кодексите за поведение следва да бъде 
измеримо и да подлежи на публичен 
надзор, но това не следва да накърнява 
доброволния характер на тези кодекси и 
свободата на заинтересованите страни 
да решават дали да ги прилагат. При 
определени обстоятелства е важно 
много големите онлайн платформи да 
си сътрудничат при изготвянето и 
спазването на конкретни кодекси за 
поведение. Разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятстват други 
доставчици на услуги да се придържат 
към същите стандарти за дължима 
грижа, да възприемат най-добрите 
практики и да се възползват от 
насоките, предоставени от Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
като прилагат същите кодекси за 
поведение.

поведение в услуга на прилагането на 
настоящия регламент. Прилагането на 
кодексите за поведение следва да бъде 
измеримо и да подлежи на публичен 
надзор, но това не следва да накърнява 
доброволния характер на тези кодекси и 
свободата на заинтересованите страни 
да решават дали да ги прилагат. 
Разпоредбите на настоящия регламент 
не възпрепятстват други доставчици на 
услуги да се придържат към същите 
стандарти за дължима грижа, да 
възприемат най-добрите практики и да 
се възползват от насоките, предоставени 
от Комисията и Европейския съвет за 
цифровите услуги, като прилагат 
същите кодекси за поведение.

Or. en

Изменение 516
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да 
насърчават изготвянето на кодекси за 
поведение в услуга на прилагането на 
настоящия регламент. Прилагането на 
кодексите за поведение следва да бъде 
измеримо и да подлежи на публичен 
надзор, но това не следва да накърнява 
доброволния характер на тези кодекси и 
свободата на заинтересованите страни 
да решават дали да ги прилагат. При 
определени обстоятелства е важно 
много големите онлайн платформи да си 

(67) Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да 
насърчават изготвянето на кодекси за 
поведение в услуга на прилагането на 
настоящия регламент, както и 
спазването от страна на онлайн 
платформите на разпоредбите на 
тези кодекси. Прилагането на 
кодексите за поведение следва да бъде 
измеримо и да подлежи на публичен 
надзор, но това не следва да накърнява 
доброволния характер на тези кодекси и 
свободата на заинтересованите страни 
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сътрудничат при изготвянето и 
спазването на конкретни кодекси за 
поведение. Разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятстват други 
доставчици на услуги да се придържат 
към същите стандарти за дължима 
грижа, да възприемат най-добрите 
практики и да се възползват от 
насоките, предоставени от Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
като прилагат същите кодекси за 
поведение.

да решават дали да ги прилагат. При 
определени обстоятелства е важно 
много големите онлайн платформи да си 
сътрудничат при изготвянето и 
спазването на конкретни кодекси за 
поведение. Разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятстват други 
доставчици на услуги да се придържат 
към същите стандарти за дължима 
грижа, да възприемат най-добрите 
практики и да се възползват от 
насоките, предоставени от Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
като прилагат същите кодекси за 
поведение.

Or. en

Изменение 517
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги следва да 
насърчават изготвянето на кодекси за 
поведение в услуга на прилагането на 
настоящия регламент. Прилагането на 
кодексите за поведение следва да бъде 
измеримо и да подлежи на публичен 
надзор, но това не следва да накърнява 
доброволния характер на тези кодекси и 
свободата на заинтересованите страни 
да решават дали да ги прилагат. При 
определени обстоятелства е важно 
много големите онлайн платформи да си 
сътрудничат при изготвянето и 
спазването на конкретни кодекси за 
поведение. Разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятстват други 
доставчици на услуги да се придържат 
към същите стандарти за дължима 
грижа, да възприемат най-добрите 

(67) Комисията и Агенцията за 
цифровите услуги следва да насърчават 
изготвянето на кодекси за поведение в 
услуга на прилагането на настоящия 
регламент. Прилагането на кодексите за 
поведение следва да бъде измеримо и да 
подлежи на публичен надзор, но това не 
следва да накърнява доброволния 
характер на тези кодекси и свободата на 
заинтересованите страни да решават 
дали да ги прилагат. При определени 
обстоятелства е важно много големите 
онлайн платформи да си сътрудничат 
при изготвянето и спазването на 
конкретни кодекси за поведение. 
Разпоредбите на настоящия регламент 
не възпрепятстват други доставчици на 
услуги да се придържат към същите 
стандарти за дължима грижа, да 
възприемат най-добрите практики и да 
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практики и да се възползват от 
насоките, предоставени от Комисията и 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, като прилагат същите кодекси за 
поведение.

се възползват от насоките, предоставени 
от Комисията и Агенцията за 
цифровите услуги, като прилагат 
същите кодекси за поведение.

Or. en

Изменение 518
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
прилагат подобни кодекси за 
поведение. По-специално следва да се 
проучат възможните мерки за 
ограничаване на риска по отношение 
на конкретни видове незаконно 
съдържание чрез споразумения за 
саморегулиране и съвместно 
регулиране. Друга област, която 
заслужава внимание, е възможното 
отрицателно влияние на системните 
рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или 
манипулативните и неправомерни 
действия. Това включва съгласувани 
операции, насочени към подсилване на 
разпространението на дадена 
информация, включително 
разпространяването на 
дезинформация, като например 
използването на ботове или фалшиви 
профили за създаване на фалшива или 
подвеждаща информация, понякога с 
цел получаване на икономическа 
изгода, които са особено вредни за 
уязвимите получатели на услугата, 
като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 

заличава се
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ограничаване на риска може да се 
счита придържането към и 
спазването на даден кодекс за 
поведение от страна на много 
голямата онлайн платформа. Когато 
Комисията приканва дадена онлайн 
платформа да участва в прилагането 
на подобен кодекс за поведение и тя 
откаже без съответното обяснение, 
това би могло да бъде взето предвид, 
когато е целесъобразно, за да се 
определи дали тази платформа 
нарушава задълженията по 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 519
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
прилагат подобни кодекси за 
поведение. По-специално следва да се 
проучат възможните мерки за 
ограничаване на риска по отношение 
на конкретни видове незаконно 
съдържание чрез споразумения за 
саморегулиране и съвместно 
регулиране. Друга област, която 
заслужава внимание, е възможното 
отрицателно влияние на системните 
рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или 
манипулативните и неправомерни 
действия. Това включва съгласувани 
операции, насочени към подсилване на 
разпространението на дадена 
информация, включително 
разпространяването на 

заличава се
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дезинформация, като например 
използването на ботове или фалшиви 
профили за създаване на фалшива или 
подвеждаща информация, понякога с 
цел получаване на икономическа 
изгода, които са особено вредни за 
уязвимите получатели на услугата, 
като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 
ограничаване на риска може да се 
счита придържането към и 
спазването на даден кодекс за 
поведение от страна на много 
голямата онлайн платформа. Когато 
Комисията приканва дадена онлайн 
платформа да участва в прилагането 
на подобен кодекс за поведение и тя 
откаже без съответното обяснение, 
това би могло да бъде взето предвид, 
когато е целесъобразно, за да се 
определи дали тази платформа 
нарушава задълженията по 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 520
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
прилагат подобни кодекси за поведение. 
По-специално следва да се проучат 
възможните мерки за ограничаване на 
риска по отношение на конкретни 
видове незаконно съдържание чрез 
споразумения за саморегулиране и 
съвместно регулиране. Друга област, 
която заслужава внимание, е 

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
прилагат подобни кодекси за поведение. 
По-специално следва да се проучат 
възможните мерки за ограничаване на 
риска по отношение на конкретни 
видове незаконно съдържание чрез 
споразумения за саморегулиране и 
съвместно регулиране. Друга област, 
която заслужава внимание, е 
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възможното отрицателно влияние на 
системните рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или манипулативните 
и неправомерни действия. Това включва 
съгласувани операции, насочени към 
подсилване на разпространението на 
дадена информация, включително 
разпространяването на дезинформация, 
като например използването на ботове 
или фалшиви профили за създаване на 
фалшива или подвеждаща информация, 
понякога с цел получаване на 
икономическа изгода, които са особено 
вредни за уязвимите получатели на 
услугата, като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 
ограничаване на риска може да се счита 
придържането към и спазването на 
даден кодекс за поведение от страна на 
много голямата онлайн платформа. 
Когато Комисията приканва дадена 
онлайн платформа да участва в 
прилагането на подобен кодекс за 
поведение и тя откаже без 
съответното обяснение, това би 
могло да бъде взето предвид, когато е 
целесъобразно, за да се определи дали 
тази платформа нарушава 
задълженията по настоящия 
регламент.

възможното отрицателно влияние на 
системните рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или манипулативните 
и неправомерни действия. Това включва 
съгласувани операции, насочени към 
подсилване на разпространението на 
дадена информация, включително 
разпространяването на дезинформация, 
като например използването на ботове 
или фалшиви профили за създаване на 
умишлено неточна или подвеждаща 
информация, понякога с цел получаване 
на икономическа изгода, които са 
особено вредни за определени групи 
получатели на услугата, като например 
децата. В тези области като подходяща 
мярка за ограничаване на риска може да 
се счита придържането към и спазването 
на даден кодекс за поведение от страна 
на много голямата онлайн платформа.

Or. en

Изменение 521
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 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
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прилагат подобни кодекси за поведение. 
По-специално следва да се проучат 
възможните мерки за ограничаване на 
риска по отношение на конкретни 
видове незаконно съдържание чрез 
споразумения за саморегулиране и 
съвместно регулиране. Друга област, 
която заслужава внимание, е 
възможното отрицателно влияние на 
системните рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или манипулативните 
и неправомерни действия. Това включва 
съгласувани операции, насочени към 
подсилване на разпространението на 
дадена информация, включително 
разпространяването на дезинформация, 
като например използването на ботове 
или фалшиви профили за създаване на 
фалшива или подвеждаща информация, 
понякога с цел получаване на 
икономическа изгода, които са особено 
вредни за уязвимите получатели на 
услугата, като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 
ограничаване на риска може да се счита 
придържането към и спазването на 
даден кодекс за поведение от страна на 
много голямата онлайн платформа. 
Когато Комисията приканва дадена 
онлайн платформа да участва в 
прилагането на подобен кодекс за 
поведение и тя откаже без съответното 
обяснение, това би могло да бъде взето 
предвид, когато е целесъобразно, за да 
се определи дали тази платформа 
нарушава задълженията по настоящия 
регламент.

прилагат подобни кодекси за поведение. 
По-специално следва да се проучат 
възможните мерки за ограничаване на 
риска по отношение на конкретни 
видове незаконно съдържание, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография или 
терористично съдържание, чрез 
споразумения за саморегулиране и 
съвместно регулиране. Друга област, 
която заслужава внимание, е 
възможното отрицателно влияние на 
системните рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или манипулативните 
и неправомерни действия. Това включва 
съгласувани операции, насочени към 
подсилване на разпространението на 
дадена информация, включително 
разпространяването на дезинформация, 
като например използването на ботове 
или фалшиви профили за създаване на 
фалшива или подвеждаща информация, 
понякога с цел получаване на 
икономическа изгода, които са особено 
вредни за уязвимите получатели на 
услугата, като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 
ограничаване на риска може да се счита 
придържането към и спазването на 
даден кодекс за поведение от страна на 
много голямата онлайн платформа. 
Когато Комисията приканва дадена 
онлайн платформа да участва в 
прилагането на подобен кодекс за 
поведение и тя откаже без съответното 
обяснение, това би могло да бъде взето 
предвид, когато е целесъобразно, за да 
се определи дали тази платформа 
нарушава задълженията по настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 522
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло
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Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
прилагат подобни кодекси за поведение. 
По-специално следва да се проучат 
възможните мерки за ограничаване на 
риска по отношение на конкретни 
видове незаконно съдържание чрез 
споразумения за саморегулиране и 
съвместно регулиране. Друга област, 
която заслужава внимание, е 
възможното отрицателно влияние на 
системните рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията или манипулативните 
и неправомерни действия. Това включва 
съгласувани операции, насочени към 
подсилване на разпространението на 
дадена информация, включително 
разпространяването на дезинформация, 
като например използването на ботове 
или фалшиви профили за създаване на 
фалшива или подвеждаща информация, 
понякога с цел получаване на 
икономическа изгода, които са особено 
вредни за уязвимите получатели на 
услугата, като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 
ограничаване на риска може да се счита 
придържането към и спазването на 
даден кодекс за поведение от страна на 
много голямата онлайн платформа. 
Когато Комисията приканва дадена 
онлайн платформа да участва в 
прилагането на подобен кодекс за 
поведение и тя откаже без съответното 
обяснение, това би могло да бъде взето 
предвид, когато е целесъобразно, за да 
се определи дали тази платформа 
нарушава задълженията по настоящия 
регламент.

(68) Целесъобразно е в настоящия 
регламент да се определят някои 
евентуални области, в които да се 
прилагат подобни кодекси за поведение. 
По-специално следва да се проучат 
възможните мерки за ограничаване на 
риска по отношение на конкретни 
видове незаконно съдържание чрез 
споразумения за саморегулиране и 
съвместно регулиране. Друга област, 
която заслужава внимание, е 
възможното отрицателно влияние на 
системните рискове върху обществото и 
демокрацията, като например 
дезинформацията, вредното 
съдържание или манипулативните и 
неправомерни действия. Това включва 
съгласувани операции, насочени към 
подсилване на разпространението на 
дадена информация, включително 
разпространяването на дезинформация, 
като например използването на ботове 
или фалшиви профили за създаване на 
фалшива или подвеждаща информация, 
понякога с цел получаване на 
икономическа изгода, които са особено 
вредни за уязвимите получатели на 
услугата, като например децата. В тези 
области като подходяща мярка за 
ограничаване на риска може да се счита 
придържането към и спазването на 
даден кодекс за поведение от страна на 
много голямата онлайн платформа. 
Когато Комисията приканва дадена 
онлайн платформа да участва в 
прилагането на подобен кодекс за 
поведение и тя откаже без съответното 
обяснение, това би могло да бъде взето 
предвид, когато е целесъобразно, за да 
се определи дали тази платформа 
нарушава задълженията по настоящия 
регламент.
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Or. en

Изменение 523
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Правилата относно кодексите 
за поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат 
като основа за вече установени усилия 
за саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство 
срещу фалшифицираните стоки, 
Кодекса за поведение срещу речта на 
омразата, както и Кодекса за 
поведение относно дезинформацията. 
По-специално по отношение на 
последния Комисията ще издаде 
насоки за повече стриктност в 
Кодекса за поведение относно 
дезинформацията, както е обявено в 
Плана за действие за европейска 
демокрация.

заличава се

Or. fr

Изменение 524
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Правилата относно кодексите 
за поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат 
като основа за вече установени усилия 
за саморегулиране на равнище Съюз, 

заличава се
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включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство 
срещу фалшифицираните стоки, 
Кодекса за поведение срещу речта на 
омразата, както и Кодекса за 
поведение относно дезинформацията. 
По-специално по отношение на 
последния Комисията ще издаде 
насоки за повече стриктност в 
Кодекса за поведение относно 
дезинформацията, както е обявено в 
Плана за действие за европейска 
демокрация.

Or. en

Изменение 525
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 
отношение на последния Комисията ще 
издаде насоки за повече стриктност в 
Кодекса за поведение относно 
дезинформацията, както е обявено в 
Плана за действие за европейска 
демокрация.

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 
отношение на последния Комисията ще 
издаде насоки за повече стриктност в 
Кодекса за поведение относно 
дезинформацията, както е обявено в 
Плана за действие за европейска 
демокрация. Кодексите за поведение не 
засягат задълженията по настоящия 
регламент, включително 
задължението за предоставяне на 
универсална услуга, което трябва да 
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се изпълнява от много големите 
социални онлайн платформи.

Or. nl

Изменение 526
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 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 
отношение на последния Комисията 
ще издаде насоки за повече 
стриктност в Кодекса за поведение 
относно дезинформацията, както е 
обявено в Плана за действие за 
европейска демокрация.

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията.

Or. en

Изменение 527
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 69
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 
отношение на последния Комисията ще 
издаде насоки за повече стриктност в 
Кодекса за поведение относно 
дезинформацията, както е обявено в 
Плана за действие за европейска 
демокрация.

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 
отношение на последния, оттогава 
Комисията е издала насоки за повече 
стриктност в Кодекса за поведение 
относно дезинформацията, както е 
обявено в Плана за действие за 
европейска демокрация, през май 
2021 г.

Or. en

Изменение 528
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 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 

(69) Правилата относно кодексите за 
поведение съгласно настоящия 
регламент биха могли да послужат като 
основа за вече установени усилия за 
саморегулиране на равнище Съюз, 
включително декларацията за 
безопасност на продуктите, 
Меморандума за разбирателство срещу 
фалшифицираните стоки, Кодекса за 
поведение срещу речта на омразата, 
както и Кодекса за поведение относно 
дезинформацията. По-специално по 
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отношение на последния Комисията ще 
издаде насоки за повече стриктност в 
Кодекса за поведение относно 
дезинформацията, както е обявено в 
Плана за действие за европейска 
демокрация.

отношение на последния, оттогава 
Комисията е издала насоки за повече 
стриктност в Кодекса за поведение 
относно дезинформацията, както е 
обявено в Плана за действие за 
европейска демокрация, през май 
2021 г.

Or. en

Изменение 529
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Предоставянето на онлайн 
реклама обикновено предполага 
няколко участници, включително 
посреднически услуги, които свързват 
уебадминистраторите с 
рекламодателите. Кодексите за 
поведение следва да подкрепят и да 
допълват определените в настоящия 
регламент задължения на онлайн 
платформите и много големите 
онлайн платформи за прозрачно 
докладване в областта на рекламата, 
за да се предвидят гъвкави и 
ефективни механизми за улесняване и 
подобряване на спазването на тези 
задължения, особено по отношение на 
реда и условията за предаване на 
съответната информация. 
Участието на широк кръг 
заинтересовани страни следва да 
гарантира, че тези кодекси за 
поведение разполагат с широка 
подкрепа и са технически издържани, 
ефективни и действително удобни за 
ползване, за да се гарантира, че 
задълженията за прозрачност 
постигат своите цели.

заличава се
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Or. en

Изменение 530
Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Марк Анжел, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 70a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70a) Комисията следва да насърчава 
разработването на кодекси за 
поведение, за да улесни проверката, 
осъществявана от онлайн 
платформите, на спазването на 
националните регистрационни схеми 
и схеми за издаване на разрешително 
от доставчиците на услуги в сектора 
на краткосрочно отдаване под наем за 
ваканционни цели. Такива кодекси на 
поведение следва да имат за цел по-
специално създаването на ефективни 
механизми за сътрудничество между 
онлайн платформите и публичните 
органи в сектора на краткосрочно 
отдаване под наем за ваканционни 
цели.

Or. en

Изменение 531
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) В случай на извънредни 
обстоятелства, засягащи 
обществената сигурност или 
общественото здраве, Комисията 
може да инициира изготвянето на 
протоколи при кризи с цел 
координиране на бърза, колективна и 

заличава се



AM\1235638BG.docx 33/171 PE695.158v01-00

BG

трансгранична реакция в онлайн 
среда. Извънредни обстоятелства 
могат да възникнат при всякакъв вид 
непредвидими събития, като 
земетресения, урагани, пандемии и 
други сериозни трансгранични заплахи 
за общественото здраве, война и 
терористични актове, при които 
например може да се злоупотреби с 
онлайн платформите за бързото 
разпространение на незаконно 
съдържание или дезинформация или 
напротив — възникне необходимост 
от бързо разпространение на 
надеждна информация. Предвид 
важната роля на много големите 
онлайн платформи за 
разпространението на информация в 
нашите общества и отвъд 
националните граници, те следва да 
бъдат поощрявани да изготвят и 
прилагат специфични протоколи при 
кризи. Такива кризисни протоколи 
следва да бъдат задействани само за 
кратко, а приеманите мерки следва 
също така да се ограничават до 
строго необходимото за справяне с 
извънредните обстоятелства. 
Въпросните мерки следва да са 
съобразени с настоящия регламент и 
да не представляват общо 
задължение за участващите много 
големи онлайн платформи да 
контролират информацията, която 
пренасят или съхраняват, нито да 
търсят активно факти или 
обстоятелства, сочещи наличие на 
незаконно съдържание.

Or. fr

Изменение 532
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 71a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(71a) За да се гарантира, че 
системната роля на много големите 
онлайн платформи не застрашава 
вътрешния пазар, като несправедливо 
изключва иновативни нови 
участници, включително МСП, 
предприемачи и стартиращи 
предприятия, са необходими 
допълнителни правила, за да се даде 
възможност на получателите на 
услугата да сменят или да се свързват 
с онлайн платформите или интернет 
екосистемите и да имат оперативна 
съвместимост с тях. Следователно 
съгласно задълженията за 
оперативна съвместимост много 
големите онлайн платформи следва 
да споделят подходящи 
инструменти, данни, експертен опит 
и ресурси. Като част от тези мерки 
Комисията следва да проучи различни 
технологии и отворени стандарти и 
протоколи, включително 
възможността за технически 
интерфейси (приложно-програмен 
интерфейс), които да позволяват на 
получателите на услугата или на 
други участници на пазара да имат 
достъп до основните 
функционалности на много големите 
онлайн платформи за обмен на 
информация.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението за член 33а (нов) и в съответствие с доклада на 
комисия IMCO за законодателна инициатива (INL) (P9_TA(2020)0272), глава VII от 
приложението.

Изменение 533
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
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Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Задачата по осигуряване на 
адекватен надзор и налагане на 
изпълнението на задълженията по 
настоящия регламент се пада по 
принцип на държавите членки. За тази 
цел те следва да възложат поне на един 
орган задачата да прилага и налага 
изпълнението на настоящия регламент. 
Държавите членки обаче следва да 
могат да възлагат на повече от един 
компетентен орган конкретни надзорни 
или правоприлагащи задачи и 
правомощия във връзка с прилагането 
на настоящия регламент, например за 
конкретни отрасли, като регулаторните 
органи в областта на електронните 
съобщения, медийните регулатори или 
органите за защита на потребителите, 
според тяхната вътрешна 
конституционна, организационна и 
административна структура.

(72) Задачата по осигуряване на 
адекватен надзор и налагане на 
изпълнението на задълженията по 
настоящия регламент се пада по 
принцип на държавите членки, с 
изключение на надзора и прилагането 
на глава III, раздел 4, които са задача 
на Агенцията. За тази цел държавите 
членки следва да възложат поне на един 
независим орган задачата да прилага и 
налага изпълнението на настоящия 
регламент. Държавите членки обаче 
следва да могат да възлагат на повече от 
един компетентен орган конкретни 
надзорни или правоприлагащи задачи и 
правомощия във връзка с прилагането 
на настоящия регламент, например за 
конкретни отрасли, като регулаторните 
органи в областта на електронните 
съобщения, медийните регулатори или 
органите за защита на потребителите, 
според тяхната вътрешна 
конституционна, организационна и 
административна структура. 

Or. en

Изменение 534
Мария Грапини, Андреас Шидер, Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предвид трансграничния 
характер на въпросните услуги и 
хоризонталния обхват на задълженията, 
които се въвеждат с настоящия 
регламент, органът, натоварен със 

(73) Предвид трансграничния 
характер на въпросните услуги и 
хоризонталния обхват на задълженията, 
които се въвеждат с настоящия 
регламент, органът, натоварен със 
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задачата да упражнява надзор върху 
прилагането и, когато е необходимо, 
налагането на настоящия регламент, 
следва да бъде посочен като 
координатор за цифровите услуги във 
всяка държава членка. Когато за 
прилагането и изпълнението на 
настоящия регламент в дадена държава 
членка бъде определен повече от един 
компетентен орган, координатор за 
цифровите услуги следва да бъде само 
един от тези органи. Координаторът за 
цифровите услуги следва да действа 
като единно звено за контакт по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент, за Комисията, 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
координаторите за цифровите услуги на 
други държави членки, както и за 
другите компетентни органи на 
въпросната държава членка. По-
специално, когато в дадена държава 
членка са възложени задачи съгласно 
настоящия регламент на няколко 
компетентни органа, координаторът за 
цифровите услуги следва да координира 
и да си сътрудничи с тези органи в 
съответствие с националното право, в 
което се определят съответните им 
задачи, и следва да гарантира 
ефективното участие на всички 
съответни органи в надзора и 
правоприлагането на равнището на 
Съюза.

задачата да упражнява надзор върху 
прилагането и, когато е необходимо, 
налагането на настоящия регламент, 
следва да бъде посочен като 
координатор за цифровите услуги във 
всяка държава членка. Когато за 
прилагането и изпълнението на 
настоящия регламент в дадена държава 
членка бъде определен повече от един 
компетентен орган, координатор за 
цифровите услуги следва да бъде само 
един от тези органи. Координаторът за 
цифровите услуги следва да действа 
като единно звено за контакт по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент, за Комисията, 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
координаторите за цифровите услуги на 
други държави членки, както и за 
другите компетентни органи на 
въпросната държава членка. По-
специално, когато в дадена държава 
членка са възложени задачи съгласно 
настоящия регламент на няколко 
компетентни органа, координаторът за 
цифровите услуги следва да координира 
и да си сътрудничи с тези органи в 
съответствие с националното право, в 
което се определят съответните им 
задачи, и следва да гарантира 
редовното докладване и ефективното 
участие на всички съответни органи в 
надзора и правоприлагането на 
равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 535
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 73
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Предвид трансграничния 
характер на въпросните услуги и 
хоризонталния обхват на задълженията, 
които се въвеждат с настоящия 
регламент, органът, натоварен със 
задачата да упражнява надзор върху 
прилагането и, когато е необходимо, 
налагането на настоящия регламент, 
следва да бъде посочен като 
координатор за цифровите услуги във 
всяка държава членка. Когато за 
прилагането и изпълнението на 
настоящия регламент в дадена държава 
членка бъде определен повече от един 
компетентен орган, координатор за 
цифровите услуги следва да бъде само 
един от тези органи. Координаторът за 
цифровите услуги следва да действа 
като единно звено за контакт по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент, за Комисията, 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, координаторите за цифровите 
услуги на други държави членки, както 
и за другите компетентни органи на 
въпросната държава членка. По-
специално, когато в дадена държава 
членка са възложени задачи съгласно 
настоящия регламент на няколко 
компетентни органа, координаторът за 
цифровите услуги следва да координира 
и да си сътрудничи с тези органи в 
съответствие с националното право, в 
което се определят съответните им 
задачи, и следва да гарантира 
ефективното участие на всички 
съответни органи в надзора и 
правоприлагането на равнището на 
Съюза.

(73) Предвид трансграничния 
характер на въпросните услуги и 
хоризонталния обхват на задълженията, 
които се въвеждат с настоящия 
регламент, органът, натоварен със 
задачата да упражнява надзор върху 
прилагането и, когато е необходимо, 
налагането на настоящия регламент, 
следва да бъде посочен като 
координатор за цифровите услуги във 
всяка държава членка. Когато за 
прилагането и изпълнението на 
настоящия регламент в дадена държава 
членка бъде определен повече от един 
компетентен орган, координатор за 
цифровите услуги следва да бъде само 
един от тези органи. Координаторът за 
цифровите услуги следва да действа 
като единно звено за контакт по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент, за Агенцията, 
координаторите за цифровите услуги на 
други държави членки, както и за 
другите компетентни органи на 
въпросната държава членка. По-
специално, когато в дадена държава 
членка са възложени задачи съгласно 
настоящия регламент на няколко 
компетентни органа, координаторът за 
цифровите услуги следва да координира 
и да си сътрудничи с тези органи в 
съответствие с националното право, в 
което се определят съответните им 
задачи, и следва да гарантира 
ефективното участие на всички 
съответни органи в надзора и 
правоприлагането на равнището на 
Съюза. 

Or. en

Изменение 536
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом
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Предложение за регламент
Съображение 73a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73a) Определянето на координатор 
за цифровите услуги в държавата 
членка не следва да засяга вече 
съществуващите механизми за 
прилагане, като например в 
електронната комуникация или 
регулирането на медиите, и 
независимите регулаторни структури 
в тези области, както са определени 
от европейското и националното 
законодателство. 
Компетентностите на координатора 
за цифровите услуги не следва да 
възпрепятстват тези на назначените 
органи. За да се осигури координация и 
да се допринесе за ефективното 
последователно прилагане и налагане 
на спазването на настоящия 
регламент в целия Съюз, различните 
европейски мрежи, по-специално 
Групата на европейските регулатори 
за аудиовизуални медийни услуги 
(ERGA) и Органът на европейските 
регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС), 
следва да носят отговорност. За 
ефективното изпълнение на тази 
задача тези мрежи следва да 
разработят подходящи процедури, 
които да се прилагат в случаите, 
свързани с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 22, тези специфични за сектора органи и регулаторни 
органи имат дълъг опит и са независими и компетентни по отношение на 
изпълнението на своите задачи и не е необходимо това да се променя. Когато е 
необходима координация, и с цел да се гарантира ефективно и последователно 
налагане на изискванията в целия ЕС, европейските мрежи (като например ERGA за 
аудио-визуалните медии или ОЕРЕС за електронната комуникация) отговарят за 
справянето с тези въпроси и им се възлага задача да разработят ефективни и 
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ефикасни трансгранични процедури.

Изменение 537
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Координаторът на цифровите 
услуги, както и другите компетентни 
органи, определени съгласно настоящия 
регламент, играят решаваща роля за 
гарантиране на ефективността на 
правата и задълженията, предвидени в 
настоящия регламент, и за постигането 
на неговите цели. Съответно е 
необходимо да се гарантира, че тези 
органи действат при пълна 
независимост от частни и публични 
органи, без задължението или 
възможността да искат или 
получават указания, включително от 
правителството, и без да се засягат 
конкретните задължения за 
сътрудничество с други компетентни 
органи, координаторите за цифрови 
услуги, Европейския съвет за цифровите 
услуги и Комисията. Въпреки това, при 
зачитане на националните конституции 
и без да се застрашава постигането на 
целите на настоящия регламент, 
независимостта на тези органи не следва 
да означава, че те не подлежат на 
националните механизми за контрол и 
надзор на финансовите им разходи или 
на съдебен контрол, или че те не следва 
да имат възможност да се консултират с 
други национални органи, включително 
правоприлагащите органи или органите 
за управление на кризи, ако има такива.

(74) Координаторът на цифровите 
услуги, както и другите компетентни 
органи, определени съгласно настоящия 
регламент, играят решаваща роля за 
гарантиране на ефективността на 
правата и задълженията, предвидени в 
настоящия регламент, и за постигането 
на неговите цели. Съответно е 
необходимо да се гарантира, че тези 
органи действат при пълна 
независимост от частни и публични 
органи, и без да се засягат конкретните 
задължения за сътрудничество с други 
компетентни органи, координаторите за 
цифрови услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги, държавите членки 
и Комисията. Въпреки това, при 
зачитане на националните конституции 
и без да се застрашава постигането на 
целите на настоящия регламент, 
независимостта на тези органи не следва 
да означава, че те не подлежат на 
националните механизми за контрол и 
надзор на финансовите им разходи или 
на съдебен контрол, или че те не следва 
да имат възможност да се консултират с 
други национални органи, включително 
правоприлагащите органи или органите 
за управление на кризи, ако има такива.

Or. fr
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Изменение 538
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Координаторът на цифровите 
услуги, както и другите компетентни 
органи, определени съгласно настоящия 
регламент, играят решаваща роля за 
гарантиране на ефективността на 
правата и задълженията, предвидени в 
настоящия регламент, и за постигането 
на неговите цели. Съответно е 
необходимо да се гарантира, че тези 
органи действат при пълна 
независимост от частни и публични 
органи, без задължението или 
възможността да искат или получават 
указания, включително от 
правителството, и без да се засягат 
конкретните задължения за 
сътрудничество с други компетентни 
органи, координаторите за цифрови 
услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и Комисията. От 
друга страна, независимостта на тези 
органи не следва да означава, че те не 
могат да бъдат подлагани — в 
съответствие с националните 
конституции и без това да застрашава 
постигането на целите на настоящия 
регламент — на национални механизми 
за контрол или наблюдение, по 
отношение на техните финансови 
разходи, или на съдебен контрол. 
Тяхната независимост също така не 
пречи на възможността те да се 
консултират с други национални 
органи, включително правоприлагащи 
органи или органи за управление на 
кризи, когато това е целесъобразно.

(74) Координаторът на цифровите 
услуги, както и другите компетентни 
органи, определени съгласно настоящия 
регламент, играят решаваща роля за 
гарантиране на ефективността на 
правата и задълженията, предвидени в 
настоящия регламент, и за постигането 
на неговите цели. Съответно е 
необходимо да се гарантира, че тези 
органи действат при пълна 
независимост от частни и публични 
органи, без задължението или 
възможността да искат или получават 
указания, включително от 
правителството, и без да се засягат 
конкретните задължения за 
сътрудничество с други компетентни 
органи, координаторите за цифрови 
услуги и Агенцията. От друга страна, 
независимостта на тези органи не следва 
да означава, че те не могат да бъдат 
подлагани — в съответствие с 
националните конституции и без това да 
застрашава постигането на целите на 
настоящия регламент — на национални 
механизми за контрол или наблюдение, 
по отношение на техните финансови 
разходи, или на съдебен контрол. 
Тяхната независимост също така не 
пречи на възможността те да се 
консултират с други национални 
органи, включително правоприлагащи 
органи или органи за управление на 
кризи, когато това е целесъобразно.

Or. en
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Изменение 539
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) При липсата на общо изискване 
към доставчиците на посреднически 
услуги да гарантират физическо 
присъствие на територията на една от 
държавите членки, е необходимо да се 
осигури яснота в рамките на 
юрисдикцията на коя държава членка 
попадат тези доставчици за целите на 
прилагането на правилата по глави III и 
IV от страна на националните 
компетентни органи. Доставчикът 
следва да бъде под юрисдикцията на 
държавата членка, в която се намира 
основното му място на установяване, 
т.е. където се намира главното 
управление или седалището на 
доставчика и където се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативен контрол. По отношение на 
доставчиците, които не са установени в 
Съюза, но предлагат услуги в Съюза и 
следователно попадат в обхвата на 
настоящия регламент, държавата 
членка, в която тези доставчици са 
посочили свой законен представител, 
следва да има юрисдикция, като се има 
предвид функцията на законните 
представители съгласно настоящия 
регламент. В интерес на ефективното 
прилагане на настоящия регламент 
обаче всички държави членки следва да 
имат юрисдикция по отношение на 
доставчици, които не са посочили 
законен представител, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem. За тази 
цел всяка държава членка, която 
упражнява юрисдикция по отношение 
на такива доставчици, следва без 
неоправдано забавяне да информира 

(76) При липсата на общо изискване 
към доставчиците на посреднически 
услуги да гарантират физическо 
присъствие на територията на една от 
държавите членки, е необходимо да се 
осигури яснота в рамките на 
юрисдикцията на коя държава членка 
попадат тези доставчици за целите на 
прилагането на правилата по глави III и 
IV от страна на националните 
компетентни органи. Доставчикът 
следва да бъде под юрисдикцията на 
държавата членка, в която се намира 
основното му място на установяване, 
т.е. където се намира главното 
управление или седалището на 
доставчика и където се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативен контрол. По отношение на 
доставчиците, които не са установени в 
Съюза, но предлагат услуги в Съюза и 
следователно попадат в обхвата на 
настоящия регламент, държавата 
членка, в която тези доставчици са 
посочили свой законен представител, 
следва да има юрисдикция, като се има 
предвид функцията на законните 
представители съгласно настоящия 
регламент. В интерес на ефективното 
прилагане на настоящия регламент 
обаче всички държави членки следва да 
имат юрисдикция по отношение на 
доставчици, които не са посочили 
законен представител, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem. За тази 
цел всяка държава членка, която 
упражнява юрисдикция по отношение 
на такива доставчици, следва без 
неоправдано забавяне да информира 
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всички останали държави членки за 
мерките, които е предприела при 
упражняването на тази юрисдикция.

всички останали държави членки за 
мерките, които е предприела при 
упражняването на тази юрисдикция. 
Освен това, за да се осигури 
ефективна защита на правата на 
гражданите на ЕС, при която се 
взема под внимание разликата между 
националните законодателства и 
разликата в социално-културния 
контекст между държавите, 
определена държава членка следва да 
упражнява юрисдикция, когато това 
засяга услугите за социални мрежи 
онлайн, предоставяни от много 
големите онлайн платформи, които 
предлагат услуги на значителен брой 
получатели в дадена държава членка. 
Юрисдикцията на държавите членки 
е особено важна в случай на много 
големи онлайн платформи, които са 
социални мрежи, тъй като те играят 
централна роля в улесняването на 
обществения дебат.

Or. en

Изменение 540
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) При липсата на общо изискване 
към доставчиците на посреднически 
услуги да гарантират физическо 
присъствие на територията на една от 
държавите членки, е необходимо да се 
осигури яснота в рамките на 
юрисдикцията на коя държава членка 
попадат тези доставчици за целите на 
прилагането на правилата по глави III и 
IV от страна на националните 
компетентни органи. Доставчикът 
следва да бъде под юрисдикцията на 
държавата членка, в която се намира 

(76) При липсата на общо изискване 
към доставчиците на посреднически 
услуги да гарантират физическо 
присъствие на територията на една от 
държавите членки, е необходимо да се 
осигури яснота в рамките на 
юрисдикцията на коя държава членка 
попадат тези доставчици за целите на 
прилагането на правилата по глави III и 
IV от страна на националните 
компетентни органи. Доставчикът 
следва да бъде под юрисдикцията на 
държавата членка, в която се намира 
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основното му място на установяване, 
т.е. където се намира главното 
управление или седалището на 
доставчика и където се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативен контрол. По отношение на 
доставчиците, които не са установени в 
Съюза, но предлагат услуги в Съюза и 
следователно попадат в обхвата на 
настоящия регламент, държавата 
членка, в която тези доставчици са 
посочили свой законен представител, 
следва да има юрисдикция, като се има 
предвид функцията на законните 
представители съгласно настоящия 
регламент. В интерес на ефективното 
прилагане на настоящия регламент 
обаче всички държави членки следва да 
имат юрисдикция по отношение на 
доставчици, които не са посочили 
законен представител, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem. За тази 
цел всяка държава членка, която 
упражнява юрисдикция по отношение 
на такива доставчици, следва без 
неоправдано забавяне да информира 
всички останали държави членки за 
мерките, които е предприела при 
упражняването на тази юрисдикция.

основното му място на установяване, 
т.е. където се намира главното 
управление или седалището на 
доставчика и където се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативен контрол, без тази 
идентификация да представлява 
презумпция за признаване на 
установяване за данъчни цели. По 
отношение на доставчиците, които не са 
установени в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза и следователно попадат 
в обхвата на настоящия регламент, 
държавата членка, в която тези 
доставчици са посочили свой законен 
представител, следва да има 
юрисдикция, като се има предвид 
функцията на законните представители 
съгласно настоящия регламент. В 
интерес на ефективното прилагане на 
настоящия регламент обаче всички 
държави членки следва да имат 
юрисдикция по отношение на 
доставчици, които не са посочили 
законен представител, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem. За тази 
цел всяка държава членка, която 
упражнява юрисдикция по отношение 
на такива доставчици, следва без 
неоправдано забавяне да информира 
всички останали държави членки за 
мерките, които е предприела при 
упражняването на тази юрисдикция.

Or. fr

Изменение 541
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) При липсата на общо изискване 
към доставчиците на посреднически 

(76) При липсата на общо изискване 
към доставчиците на посреднически 
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услуги да гарантират физическо 
присъствие на територията на една от 
държавите членки, е необходимо да се 
осигури яснота в рамките на 
юрисдикцията на коя държава членка 
попадат тези доставчици за целите на 
прилагането на правилата по глави III и 
IV от страна на националните 
компетентни органи. Доставчикът 
следва да бъде под юрисдикцията на 
държавата членка, в която се намира 
основното му място на установяване, 
т.е. където се намира главното 
управление или седалището на 
доставчика и където се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативен контрол. По отношение на 
доставчиците, които не са установени в 
Съюза, но предлагат услуги в Съюза и 
следователно попадат в обхвата на 
настоящия регламент, държавата 
членка, в която тези доставчици са 
посочили свой законен представител, 
следва да има юрисдикция, като се има 
предвид функцията на законните 
представители съгласно настоящия 
регламент. В интерес на ефективното 
прилагане на настоящия регламент 
обаче всички държави членки следва да 
имат юрисдикция по отношение на 
доставчици, които не са посочили 
законен представител, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem. За тази 
цел всяка държава членка, която 
упражнява юрисдикция по отношение 
на такива доставчици, следва без 
неоправдано забавяне да информира 
всички останали държави членки за 
мерките, които е предприела при 
упражняването на тази юрисдикция.

услуги да гарантират физическо 
присъствие на територията на една от 
държавите членки, е необходимо да се 
осигури яснота в рамките на 
юрисдикцията на коя държава членка 
попадат тези доставчици за целите на 
прилагането на правилата по глави III и 
IV и членове 8 и 9 от страна на 
националните компетентни органи. 
Доставчикът следва да бъде под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира основното му място на 
установяване, т.е. където се намира 
главното управление или седалището на 
доставчика и където се упражняват 
основните финансови функции и 
оперативен контрол. По отношение на 
доставчиците, които не са установени в 
Съюза, но предлагат услуги в Съюза и 
следователно попадат в обхвата на 
настоящия регламент, държавата 
членка, в която тези доставчици са 
посочили свой законен представител, 
следва да има юрисдикция, като се има 
предвид функцията на законните 
представители съгласно настоящия 
регламент. В интерес на ефективното 
прилагане на настоящия регламент 
обаче всички държави членки следва да 
имат юрисдикция по отношение на 
доставчици, които не са посочили 
законен представител, при условие че се 
спазва принципът ne bis in idem. За тази 
цел всяка държава членка, която 
упражнява юрисдикция по отношение 
на такива доставчици, следва без 
неоправдано забавяне да информира 
всички останали държави членки за 
мерките, които е предприела при 
упражняването на тази юрисдикция.

Or. en

Изменение 542
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер
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Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) Държавите членки следва да 
определят в националното си 
законодателство, в съответствие с 
правото на Съюза и по-специално с 
настоящия регламент и Хартата, 
подробните условия и ограничения за 
упражняване на правомощията за 
разследване и правоприлагане на своите 
координатори за цифровите услуги и на 
другите компетентни органи, когато 
това е приложимо, съгласно настоящия 
регламент.

(78) Държавите членки следва да 
определят в националното си 
законодателство, в съответствие с 
правото на Съюза и по-специално с 
настоящия регламент и Хартата, 
подробните условия и ограничения за 
упражняване на правомощията за 
разследване и правоприлагане на своите 
координатори за цифровите услуги и на 
другите компетентни органи, когато 
това е приложимо, съгласно настоящия 
регламент. За да се осигури 
съгласуваност между държавите 
членки, Комисията следва да приеме 
насоки относно процедурите и 
правилата, свързани с правомощията 
на координаторите за цифровите 
услуги.

Or. en

Изменение 543
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) При упражняването на тези 
правомощия компетентните органи 
следва да спазват приложимите 
национални правила по отношение на 
процедурите и въпроси като 
необходимостта от предварително 
съдебно разрешение за влизане в 
определени помещения и адвокатската 
тайна. Тези разпоредби следва по-
специално да гарантират зачитането на 

(79) При упражняването на тези 
правомощия компетентните органи 
следва да спазват приложимите 
национални правила по отношение на 
процедурите и въпроси като 
необходимостта от предварително 
съдебно разрешение за влизане в 
определени помещения и адвокатската 
тайна. Тези разпоредби следва по-
специално да гарантират зачитането на 
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основните права на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес, включително правото 
на защита и правото на зачитане на 
личния живот. В това отношение 
гаранциите, предвидени във връзка с 
процедурите на Комисията съгласно 
настоящия регламент, биха могли да 
служат като подходяща отправна точка. 
Преди вземането на окончателно 
решение следва да се гарантира 
предварителна, справедлива и 
безпристрастна процедура, включително 
правото на изслушване на засегнатите 
лица и правото на достъп до преписката 
при спазване на поверителността и 
професионалната и търговската тайна, 
както и на задължението за мотивиране 
на решенията. Това обаче не следва да 
изключва предприемането на мерки в 
надлежно обосновани спешни случаи и 
при спазване на подходящи условия и 
процедурни правила. Упражняването на 
правомощията следва също така да бъде 
пропорционално, наред с другото, на 
естеството и цялостната действителна 
или потенциална вреда, причинена от 
нарушението или предполагаемото 
нарушение. Компетентните органи 
следва по принцип да вземат предвид 
всички факти и обстоятелства по случая, 
които имат отношение към случая, 
включително информацията, събрана от 
компетентните органи в други държави 
членки.

основните права на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес, включително правото 
на защита и правото на зачитане на 
личния живот. В това отношение 
гаранциите, предвидени във връзка с 
процедурите на Агенцията съгласно 
настоящия регламент, биха могли да 
служат като подходяща отправна точка. 
Преди вземането на окончателно 
решение следва да се гарантира 
предварителна, справедлива и 
безпристрастна процедура, включително 
правото на изслушване на засегнатите 
лица и правото на достъп до преписката 
при спазване на поверителността и 
професионалната и търговската тайна, 
както и на задължението за мотивиране 
на решенията. Това обаче не следва да 
изключва предприемането на мерки в 
надлежно обосновани спешни случаи и 
при спазване на подходящи условия и 
процедурни правила. Упражняването на 
правомощията следва също така да бъде 
пропорционално, наред с другото, на 
естеството и цялостната действителна 
или потенциална вреда, причинена от 
нарушението или предполагаемото 
нарушение. Компетентните органи 
следва по принцип да вземат предвид 
всички факти и обстоятелства по случая, 
които имат отношение към случая, 
включително информацията, събрана от 
компетентните органи в други държави 
членки.

Or. en

Изменение 544
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Държавите членки следва да (80) Държавите членки следва да 
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гарантират, че нарушенията на 
задълженията по настоящия регламент 
могат да бъдат санкционирани по начин, 
който е ефективен, пропорционален и 
възпиращ, като се вземат предвид 
естеството, тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, с 
оглед на преследвания обществен 
интерес, обхвата и вида на 
извършваните дейности, както и 
икономическия капацитет на 
нарушителя. По-специално санкциите 
следва да отчитат дали съответният 
доставчик на посреднически услуги 
системно или периодично не спазва 
задълженията си, произтичащи от 
настоящия регламент, както и, когато е 
приложимо, дали той извършва дейност 
в няколко държави членки.

гарантират, че нарушенията на 
задълженията по настоящия регламент 
могат да бъдат санкционирани по начин, 
който е ефективен, пропорционален и 
възпиращ, като се вземат предвид 
естеството, тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, с 
оглед на преследвания обществен 
интерес, обхвата и вида на 
извършваните дейности, както и 
икономическия капацитет на 
нарушителя. По-специално санкциите 
следва да отчитат дали съответният 
доставчик на посреднически услуги 
системно или периодично не спазва 
задълженията си, произтичащи от 
настоящия регламент, както и, когато е 
приложимо, дали той извършва дейност 
в няколко държави членки. 
Координаторът за цифровите услуги 
следва да има правомощието да 
изиска от съответния съдебен орган 
да предприеме значими действия, 
когато доставчикът на 
посреднически услуги е нарушил 
многократно задълженията, 
определени в регламента.

Or. en

Обосновка

In the legislative proposal of the European Commission on the Digital Services Act, the issue 
of injunctions is extremely important for all stakeholders involved. Injunctions already allow 
national competent authorities to take measures against online service providers which host 
illegal content. Although they are -strictly speaking- distinct from the online liability regime, 
they are essential to the effective application of EU laws, norms and values. A similar tool 
should be introduced to ensure effective enforcement of the future DSA Regulation. 
Concretely, Digital Service Coordinators (DSCs) should have the ability to swiftly act against 
online intermediaries that repeatedly violate the provisions of the DSA, including their “due 
diligence” obligations. Such a tool should be applicable to online intermediaries, regardless 
of their place of establishment (within or outside the EU). These amendments are in line with 
and further strengthen the current proposal of the IMCO Rapporteur’s draft report on the 
DSA and will ensure greater efficiency in the enforcement of the future DSA.

Изменение 545
Барбара Талер, Арба Кокалари
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Предложение за регламент
Съображение 80a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80a) Комисията следва да издаде 
насоки на държавите членки и да 
предложи система за разпределяне на 
санкциите според размера на 
дружествата, за да се гарантира 
пропорционалност и адекватност.

Or. en

Изменение 546
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) За да се гарантира ефективното 
прилагане на настоящия регламент, 
физическите лица или представителните 
организации следва да могат да подават 
всякакви жалби, свързани със 
спазването на настоящия регламент, до 
координатора за цифровите услуги на 
територията, на която са получили 
услугата, без да се засягат правилата на 
настоящия регламент относно 
компетентността. Жалбите следва да 
описват достоверно опасенията, 
свързани със спазването на 
изискванията от страна на даден 
междинен доставчик на услуги, и биха 
могли също така да информират 
координатора за цифровите услуги за 
всякакви въпроси с изразено 
междусекторно измерение. Ако 
въпросът изисква трансгранично 
сътрудничество, координаторът за 
цифровите услуги следва да привлече 
други национални компетентни органи, 
както и координатора за цифровите 

(81) За да се гарантира ефективното 
прилагане на настоящия регламент, 
физическите лица или представителните 
организации, както и страните, 
които имат законен интерес и 
отговарят на съответните критерии 
за експертен опит и независимост от 
всеки доставчик на онлайн хостинг 
услуги или платформа, следва да могат 
да подават всякакви жалби, свързани 
със спазването на настоящия регламент, 
до координатора за цифровите услуги на 
територията, на която са получили 
услугата, без да се засягат правилата на 
настоящия регламент относно 
компетентността. Жалбите следва да 
описват достоверно опасенията, 
свързани със спазването на 
изискванията от страна на даден 
междинен доставчик на услуги, и биха 
могли също така да информират 
координатора за цифровите услуги за 
всякакви въпроси с изразено 
междусекторно измерение. Ако 
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услуги на друга държава членка, и по-
специално на държавата членка, в която 
е установен съответният доставчик на 
посреднически услуги.

въпросът изисква трансгранично 
сътрудничество, координаторът за 
цифровите услуги следва да привлече 
други национални компетентни органи, 
както и координатора за цифровите 
услуги на друга държава членка, и по-
специално на държавата членка, в която 
е установен съответният доставчик на 
посреднически услуги.

Or. en

Изменение 547
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Координаторът за цифровите 
услуги следва редовно да публикува 
доклади за дейностите, извършвани 
съгласно настоящия регламент. Предвид 
факта, че чрез общата система за обмен 
на информация координаторът за 
цифровите услуги бива уведомяван за 
заповедите за предприемане на действия 
срещу незаконно съдържание или за 
предоставяне на информация, съгласно 
настоящия регламент, той следва да 
включва в годишните си доклади броя и 
категориите на тези заповеди, 
адресирани до доставчиците на 
посреднически услуги, издадени от 
съдебни и административни органи в 
неговата държава членка.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 548
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак



PE695.158v01-00 50/171 AM\1235638BG.docx

BG

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави 
членки, следва да може да отнесе 
въпроса до Комисията при несъгласие 
с оценките или предприетите или 
предложените мерки, или при отсъствие 
на всякакви мерки. Въз основа на 
информацията, предоставена от 
съответните органи, Комисията следва 
да може съответно да поиска от 
компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност 
не засяга общото задължение на 
Комисията да наблюдава прилагането 
и, когато е необходимо, налагането на 
правото на Съюза под контрола на 
Съда на Европейския съюз в 
съответствие с Договорите. Ако 
координаторът за цифровите услуги не 
предприеме каквито и да било мерки 
във връзка с подобно искане, това може 
също така да доведе до намесата на 
Комисията съгласно раздел 3, глава IV 
от настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги следва да може да 
отнесе въпроса до Агенцията при 
несъгласие с оценките или 
предприетите или предложените мерки, 
или при отсъствие на всякакви мерки. 
Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Агенцията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Ако координаторът 
за цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Агенцията в 
съответствие с член 45, параграф 5. 

Or. en

Изменение 549
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор
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Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави 
членки, следва да може да отнесе 
въпроса до Комисията при несъгласие с 
оценките или предприетите или 
предложените мерки, или при отсъствие 
на всякакви мерки. Въз основа на 
информацията, предоставена от 
съответните органи, Комисията следва 
да може съответно да поиска от 
компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Комисията 
съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от четири държави 
членки, следва да може да отнесе 
въпроса до Комисията при несъгласие с 
оценките или предприетите или 
предложените мерки, или при отсъствие 
на всякакви мерки. Ако Комисията 
счита, че координаторът за 
цифровите услуги по място на 
установяване не е отговорил поне 
частично на искането или не е 
обосновал напълно решението си да не 
отговори на искането, въз основа на 
информацията, предоставена от 
съответните органи, Комисията следва 
да може съответно да поиска от 
компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Комисията 
съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.
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Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави членки, 
следва да може да отнесе въпроса до 
Комисията при несъгласие с оценките 
или предприетите или предложените 
мерки, или при отсъствие на всякакви 
мерки. Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Комисията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Комисията 
съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави членки, 
следва да може да отнесе въпроса до 
Комисията при несъгласие с оценките 
или предприетите или предложените 
мерки, или при отсъствие на всякакви 
мерки. Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Комисията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен и разумен срок. Тази 
възможност не засяга общото 
задължение на Комисията да наблюдава 
прилагането и, когато е необходимо, 
налагането на правото на Съюза под 
контрола на Съда на Европейския съюз 
в съответствие с Договорите. Ако 
координаторът за цифровите услуги не 
предприеме каквито и да било мерки 
във връзка с подобно искане, това може 
също така да доведе до намесата на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги или на Комисията съгласно 
раздел 3, глава IV от настоящия 
регламент, когато заподозреният 
нарушител е много голяма онлайн 
платформа.
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Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави членки, 
следва да може да отнесе въпроса до 
Комисията при несъгласие с оценките 
или предприетите или предложените 
мерки, или при отсъствие на всякакви 
мерки. Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Комисията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Комисията 
съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави членки, 
следва да може да отнесе въпроса до 
Комисията при несъгласие с оценките 
или предприетите или предложените 
мерки, или при отсъствие на всякакви 
мерки. Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Комисията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Комисията или 
Европейския съвет за цифровите 
услуги съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.
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Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86) За да се улесни трансграничният 
надзор и разследванията в няколко 
държави членки, координаторите за 
цифровите услуги следва да могат да 
участват постоянно или временно в 
съвместни дейности по надзор и 
разследване по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент. Тези дейности 
могат да включват други компетентни 
органи и могат да обхващат различни 
въпроси, вариращи от координирани 
учения за събиране на данни до искания 
за информация или инспекции на 
помещения, в рамките на ограниченията 
и обхвата на правомощията, с които 
разполага всеки участващ орган. От 
Европейския съвет за цифровите услуги 
може да бъде поискано да осигури 
консултации във връзка с тези дейности, 
например като предложи пътни карти и 
срокове за дейностите или създаването 
на специални работни групи с участието 
на съответните органи.

(86) За да се улесни трансграничният 
надзор и разследванията в няколко 
държави членки, координаторите за 
цифровите услуги следва да могат да 
участват постоянно или временно в 
съвместни дейности по надзор и 
разследване по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, и под 
ръководството на координатора за 
цифровите услуги на държавата 
членка по място на установяване. 
Тези дейности могат да включват други 
компетентни органи и могат да 
обхващат различни въпроси, вариращи 
от координирани учения за събиране на 
данни до искания за информация или 
инспекции на помещения, в рамките на 
ограниченията и обхвата на 
правомощията, с които разполага всеки 
участващ орган. От Европейския съвет 
за цифровите услуги може да бъде 
поискано да осигури консултации във 
връзка с тези дейности, например като 
предложи пътни карти и срокове за 
дейностите или създаването на 
специални работни групи с участието на 
съответните органи.

Or. en

Изменение 553
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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(86) За да се улесни трансграничният 
надзор и разследванията в няколко 
държави членки, координаторите за 
цифровите услуги следва да могат да 
участват постоянно или временно в 
съвместни дейности по надзор и 
разследване по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент. Тези дейности 
могат да включват други компетентни 
органи и могат да обхващат различни 
въпроси, вариращи от координирани 
учения за събиране на данни до искания 
за информация или инспекции на 
помещения, в рамките на ограниченията 
и обхвата на правомощията, с които 
разполага всеки участващ орган. От 
Европейския съвет за цифровите 
услуги може да бъде поискано да 
осигури консултации във връзка с тези 
дейности, например като предложи 
пътни карти и срокове за дейностите 
или създаването на специални работни 
групи с участието на съответните 
органи.

(86) За да се улесни трансграничният 
надзор и разследванията в няколко 
държави членки, координаторите за 
цифровите услуги следва да могат да 
участват постоянно или временно в 
съвместни дейности по надзор и 
разследване по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент. Тези дейности 
могат да включват други компетентни 
органи и могат да обхващат различни 
въпроси, вариращи от координирани 
учения за събиране на данни до искания 
за информация или инспекции на 
помещения, в рамките на ограниченията 
и обхвата на правомощията, с които 
разполага всеки участващ орган. От 
Агенцията може да бъде поискано да 
осигури консултации във връзка с тези 
дейности, например като предложи 
пътни карти и срокове за дейностите 
или създаването на специални работни 
групи с участието на съответните 
органи. 

Or. en

Изменение 554
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) С оглед на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат във връзка с оценяването и 
осигуряването на спазването на 
правилата от страна на дадена много 
голяма онлайн платформа, например във 

(87) С оглед на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат във връзка с оценяването и 
осигуряването на спазването на 
правилата от страна на дадена много 
голяма онлайн платформа, например във 
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връзка с мащаба или сложността на 
предполагаемото нарушение или 
необходимостта от конкретен експертен 
опит или капацитет на равнище Съюз, 
координаторите за цифровите услуги 
следва да имат възможност да поискат 
доброволно от Комисията да се намеси 
и да упражни правомощията си за 
разследване и правоприлагане съгласно 
настоящия регламент.

връзка с мащаба или сложността на 
предполагаемото нарушение или 
необходимостта от конкретен експертен 
опит или капацитет на равнище Съюз, 
координаторите за цифровите услуги 
следва да имат възможност да поискат 
доброволно от Комисията или 
Европейския съвет за цифровите 
услуги да се намесят и да упражнят 
правомощията си за разследване и 
правоприлагане съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 555
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) С оглед на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат във връзка с оценяването и 
осигуряването на спазването на 
правилата от страна на дадена много 
голяма онлайн платформа, например във 
връзка с мащаба или сложността на 
предполагаемото нарушение или 
необходимостта от конкретен експертен 
опит или капацитет на равнище Съюз, 
координаторите за цифровите услуги 
следва да имат възможност да поискат 
доброволно от Комисията да се намеси 
и да упражни правомощията си за 
разследване и правоприлагане съгласно 
настоящия регламент.

(87) С оглед на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат във връзка с оценяването и 
осигуряването на спазването на 
правилата от страна на дадена много 
голяма онлайн платформа, например във 
връзка с мащаба или сложността на 
предполагаемото нарушение или 
необходимостта от конкретен експертен 
опит или капацитет на равнище Съюз, 
координаторите за цифровите услуги 
следва да имат възможност да поискат 
доброволно от Агенцията да се намеси 
и да упражни правомощията си за 
разследване и правоприлагане съгласно 
настоящия регламент. 

Or. en
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Изменение 556
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) За да се гарантира 
последователното прилагане на 
настоящия регламент, е необходимо 
да се създаде независима 
консултативна група на равнището 
на Съюза, която следва да подпомага 
Комисията и да подпомага 
координирането на действията на 
координаторите за цифрови услуги. 
Този Европейски съвет за цифровите 
услуги следва да е съставен от 
координаторите за цифровите услуги, 
без да се засяга възможността те да 
канят на своите заседания или да 
назначават ad hoc делегати от други 
компетентни органи, на които са 
възложени конкретни задачи съгласно 
настоящия регламент, когато това 
се изисква съгласно националното 
разпределение на задачите и 
компетенциите. В случай на 
множество участници от една 
държава членка правото на глас 
следва да остане ограничено до един 
представител на държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 557
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 88
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) За да се гарантира 
последователното прилагане на 
настоящия регламент, е необходимо да 
се създаде независима консултативна 
група на равнището на Съюза, която 
следва да подпомага Комисията и да 
подпомага координирането на 
действията на координаторите за 
цифрови услуги. Този Европейски съвет 
за цифровите услуги следва да е 
съставен от координаторите за 
цифровите услуги, без да се засяга 
възможността те да канят на своите 
заседания или да назначават ad hoc 
делегати от други компетентни органи, 
на които са възложени конкретни задачи 
съгласно настоящия регламент, когато 
това се изисква съгласно националното 
разпределение на задачите и 
компетенциите. В случай на множество 
участници от една държава членка 
правото на глас следва да остане 
ограничено до един представител на 
държава членка.

(88) За да се гарантира 
последователното прилагане на 
настоящия регламент, е необходимо да 
се създаде независима и притежаваща 
правосубектност консултативна група 
на равнището на Съюза, която следва да 
подпомага Комисията и да подпомага 
координирането на действията на 
координаторите за цифрови услуги. 
Този Европейски съвет за цифровите 
услуги следва да е съставен от 
координаторите за цифровите услуги, 
без да се засяга възможността те да 
канят на своите заседания или да 
назначават ad hoc делегати от други 
компетентни органи, на които са 
възложени конкретни задачи съгласно 
настоящия регламент, когато това се 
изисква съгласно националното 
разпределение на задачите и 
компетенциите. В случай на множество 
участници от една държава членка 
правото на глас следва да остане 
ограничено до координатора за 
цифровите услуги на държавата 
членка.

Or. en

Изменение 558
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Европейският съвет за 
цифровите услуги следва да допринесе 
за изграждането на общосъюзно 
разбиране относно последователното 
прилагане на настоящия регламент и 
сътрудничеството между 
компетентните органи, включително 

заличава се
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като консултира Комисията и 
координаторите за цифровите услуги 
по отношение на подходящите мерки 
за разследване и правоприлагане, по-
специално спрямо много големите 
онлайн платформи. Европейският 
съвет за цифровите услуги следва 
също така да допринася за 
изготвянето на съответните образци 
и кодекси за поведение и да анализира 
възникващите общи тенденции в 
развитието на цифровите услуги в 
Съюза.

Or. fr

Изменение 559
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Европейският съвет за 
цифровите услуги следва да допринесе 
за изграждането на общосъюзно 
разбиране относно последователното 
прилагане на настоящия регламент и 
сътрудничеството между 
компетентните органи, включително 
като консултира Комисията и 
координаторите за цифровите услуги 
по отношение на подходящите мерки 
за разследване и правоприлагане, по-
специално спрямо много големите 
онлайн платформи. Европейският 
съвет за цифровите услуги следва 
също така да допринася за 
изготвянето на съответните образци 
и кодекси за поведение и да анализира 
възникващите общи тенденции в 
развитието на цифровите услуги в 
Съюза.

заличава се
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Or. en

Изменение 560
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да допринесе за 
изграждането на общосъюзно разбиране 
относно последователното прилагане на 
настоящия регламент и 
сътрудничеството между компетентните 
органи, включително като консултира 
Комисията и координаторите за 
цифровите услуги по отношение на 
подходящите мерки за разследване и 
правоприлагане, по-специално спрямо 
много големите онлайн платформи. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги следва също така да допринася 
за изготвянето на съответните образци и 
кодекси за поведение и да анализира 
възникващите общи тенденции в 
развитието на цифровите услуги в 
Съюза.

(89) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да допринесе за 
изграждането на общосъюзно разбиране 
относно последователното прилагане на 
настоящия регламент и 
сътрудничеството между компетентните 
органи, включително като консултира 
Комисията и координаторите за 
цифровите услуги по отношение на 
подходящите мерки за разследване и 
правоприлагане, по-специално спрямо 
много големите онлайн платформи. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги следва също така да допринася 
за изготвянето на съответните образци, 
кодекси за поведение, най-добри 
практики и да анализира възникващите 
общи тенденции в развитието на 
цифровите услуги в Съюза.

Or. en

Изменение 561
Барбара Талер

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да допринесе за 
изграждането на общосъюзно разбиране 
относно последователното прилагане на 
настоящия регламент и 

(89) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва изключително да 
допринесе за изграждането на 
общосъюзно разбиране относно 
последователното прилагане на 
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сътрудничеството между компетентните 
органи, включително като консултира 
Комисията и координаторите за 
цифровите услуги по отношение на 
подходящите мерки за разследване и 
правоприлагане, по-специално спрямо 
много големите онлайн платформи. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги следва също така да допринася 
за изготвянето на съответните образци и 
кодекси за поведение и да анализира 
възникващите общи тенденции в 
развитието на цифровите услуги в 
Съюза.

настоящия регламент и 
сътрудничеството между компетентните 
органи, включително като консултира 
Комисията и координаторите за 
цифровите услуги по отношение на 
подходящите мерки за разследване и 
правоприлагане, по-специално спрямо 
много големите онлайн платформи. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги следва също така да допринася 
за изготвянето на съответните образци и 
кодекси за поведение и да анализира 
възникващите общи тенденции в 
развитието на цифровите услуги в 
Съюза.

Or. en

Изменение 562
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) За тази цел Европейският 
съвет за цифровите услуги следва да 
може да приема становища, искания 
и препоръки, отправени към 
координаторите за цифровите услуги 
или други компетентни национални 
органи. Макар те да не са правно 
обвързващи, всяко решение те да не 
бъдат последвани следва да бъде 
надлежно обяснено и може да бъде 
взето предвид от Комисията при 
оценката на спазването на 
настоящия регламент от 
съответната държава членка.

заличава се

Or. en
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Изменение 563
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) За тази цел Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да може да 
приема становища, искания и 
препоръки, отправени към 
координаторите за цифровите услуги 
или други компетентни национални 
органи. Макар те да не са правно 
обвързващи, всяко решение те да не 
бъдат последвани следва да бъде 
надлежно обяснено и може да бъде 
взето предвид от Комисията при 
оценката на спазването на 
настоящия регламент от 
съответната държава членка.

(90) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да може да приема 
становища, искания и препоръки, 
отправени към координаторите за 
цифровите услуги или други 
компетентни национални органи.

Or. fr

Изменение 564
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) За тази цел Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да може да 
приема становища, искания и 
препоръки, отправени към 
координаторите за цифровите услуги 
или други компетентни национални 
органи. Макар те да не са правно 
обвързващи, всяко решение те да не 
бъдат последвани следва да бъде 
надлежно обяснено и може да бъде 
взето предвид от Комисията при 
оценката на спазването на 
настоящия регламент от 

(90) За тази цел Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да може да 
приема решения, становища, искания и 
препоръки, отправени към 
координаторите за цифровите услуги 
или други компетентни национални 
органи.



AM\1235638BG.docx 63/171 PE695.158v01-00

BG

съответната държава членка.

Or. en

Изменение 565
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) Европейският съвет за 
цифровите услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 
цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за 
да осигури общоевропейско измерение 
на оценката си на довежданите до 
вниманието му въпроси. С оглед на 
възможните междусекторни 
елементи, които могат да бъдат от 
значение за други регулаторни рамки 
на равнището на Съюза, на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги следва да бъде разрешено да си 
сътрудничи с други органи, служби, 
агенции и консултативни групи на 
Съюза с отговорности в области като 
равенството, включително 
равенството между жените и 
мъжете, недискриминацията, 
защитата на данните, електронните 
съобщения, аудиовизуалните услуги, 
разкриването и разследването на 
митнически измами срещу бюджета 
на ЕС или защитата на 
потребителите, когато това е 
необходимо за изпълнението на 
неговите задачи.

заличава се

Or. en
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Изменение 566
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 
цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за да 
осигури общоевропейско измерение на 
оценката си на довежданите до 
вниманието му въпроси. С оглед на 
възможните междусекторни елементи, 
които могат да бъдат от значение за 
други регулаторни рамки на равнището 
на Съюза, на Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да бъде 
разрешено да си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза с 
отговорности в области като 
равенството, включително равенството 
между жените и мъжете, 
недискриминацията, защитата на 
данните, електронните съобщения, 
аудиовизуалните услуги, разкриването и 
разследването на митнически измами 
срещу бюджета на ЕС или защитата на 
потребителите, когато това е 
необходимо за изпълнението на 
неговите задачи.

(91) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 
цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за да 
осигури общоевропейско измерение на 
оценката си на довежданите до 
вниманието му въпроси. С оглед на 
възможните междусекторни елементи, 
които могат да бъдат от значение за 
други регулаторни рамки на равнището 
на Съюза, на Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да бъде 
разрешено да си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза с 
отговорности в области като 
равенството, включително равенството 
между жените и мъжете, 
недискриминацията, защитата на 
данните, електронните съобщения, 
аудиовизуалните услуги, надзора на 
пазара, разкриването и разследването на 
митнически измами срещу бюджета на 
ЕС или защитата на потребителите, 
когато това е необходимо за 
изпълнението на неговите задачи.

Or. en

Изменение 567
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Съображение 91
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 
цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за да 
осигури общоевропейско измерение на 
оценката си на довежданите до 
вниманието му въпроси. С оглед на 
възможните междусекторни елементи, 
които могат да бъдат от значение за 
други регулаторни рамки на равнището 
на Съюза, на Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да бъде 
разрешено да си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза с 
отговорности в области като 
равенството, включително равенството 
между жените и мъжете, 
недискриминацията, защитата на 
данните, електронните съобщения, 
аудиовизуалните услуги, разкриването и 
разследването на митнически измами 
срещу бюджета на ЕС или защитата на 
потребителите, когато това е 
необходимо за изпълнението на 
неговите задачи.

(91) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 
цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за да 
осигури общоевропейско измерение на 
оценката си на довежданите до 
вниманието му въпроси. С оглед на 
възможните междусекторни елементи, 
които могат да бъдат от значение за 
други регулаторни рамки на равнището 
на Съюза, на Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да бъде 
разрешено да си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза с 
отговорности в области като 
равенството, включително равенството 
между жените и мъжете, 
недискриминацията, защитата на 
данните, конкуренцията, електронните 
съобщения, аудиовизуалните услуги, 
разкриването и разследването на 
митнически измами срещу бюджета на 
ЕС или защитата на потребителите, 
когато това е необходимо за 
изпълнението на неговите задачи.

Or. en

Изменение 568
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 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 

(91) Европейският съвет за цифровите 
услуги следва да обединява 
представители на координаторите за 
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цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за да 
осигури общоевропейско измерение на 
оценката си на довежданите до 
вниманието му въпроси. С оглед на 
възможните междусекторни елементи, 
които могат да бъдат от значение за 
други регулаторни рамки на равнището 
на Съюза, на Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да бъде 
разрешено да си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза с 
отговорности в области като 
равенството, включително равенството 
между жените и мъжете, 
недискриминацията, защитата на 
данните, електронните съобщения, 
аудиовизуалните услуги, разкриването и 
разследването на митнически измами 
срещу бюджета на ЕС или защитата на 
потребителите, когато това е 
необходимо за изпълнението на 
неговите задачи.

цифровите услуги и евентуални други 
компетентни органи под 
председателството на Комисията, за да 
осигури внимателна оценка на 
довежданите до вниманието му 
въпроси. С оглед на възможните 
междусекторни елементи, които могат 
да бъдат от значение за други 
регулаторни рамки на равнището на 
Съюза, на Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да бъде 
разрешено да си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза с 
отговорности в области като 
равенството, включително равенството 
между жените и мъжете, 
недискриминацията, защитата на 
данните, електронните съобщения, 
аудиовизуалните услуги, разкриването и 
разследването на митнически измами 
срещу бюджета на ЕС или защитата на 
потребителите, когато това е 
необходимо за изпълнението на 
неговите задачи.

Or. en

Изменение 569
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

(92) Комисията следва да участва в 
Европейския съвет за цифровите 
услуги посредством председателя, без 
право на глас. Посредством 
председателя Комисията следва да 
гарантира, че дневният ред на 
заседанията се определя в 
съответствие с исканията на 
членовете на Европейския съвет за 

заличава се
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цифровите услуги, както е предвидено 
в процедурния правилник, и в 
съответствие със задълженията на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, определени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 570
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

(92) Комисията следва да участва в 
Европейския съвет за цифровите услуги 
посредством председателя, без право 
на глас. Посредством председателя 
Комисията следва да гарантира, че 
дневният ред на заседанията се 
определя в съответствие с исканията 
на членовете на Европейския съвет за 
цифровите услуги, както е предвидено 
в процедурния правилник, и в 
съответствие със задълженията на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, определени в настоящия 
регламент.

(92) Комисията следва да участва в 
Европейския съвет за цифровите услуги 
без право на глас.

Or. en

Изменение 571
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 93
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) С оглед на необходимостта да 
се осигури подкрепа за дейностите на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, той следва да може да 
разчита на експертния опит и 
човешките ресурси на Комисията и 
на компетентните национални 
органи. Специфичните оперативни 
правила за вътрешното 
функциониране на Европейския съвет 
за цифровите услуги следва да се 
уточнят допълнително в процедурния 
му правилник.

заличава се

Or. en

Изменение 572
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

(95) Следователно, в отговор на тези 
опасения, свързани с обществения ред, е 
необходимо да се предвиди обща 
система за засилен надзор и 
правоприлагане на равнището на Съюза. 
След като бъде установено нарушение 
на някоя от разпоредбите, които се 
прилагат единствено за много големите 
онлайн платформи, например в резултат 
на отделни или съвместни 
разследвания, одити или жалби, 
координаторът за цифровите услуги 
по място на установяване, по своя 
собствена инициатива или по 
препоръка на Европейския съвет за 
цифровите услуги, следва да наблюдава 
всички последващи мерки, предприети 
от съответната много голяма онлайн 

(95) Следователно, в отговор на тези 
опасения, свързани с обществения ред, е 
необходимо да се предвиди общ подход 
към система за засилен надзор и 
правоприлагане на равнището на Съюза. 
След като бъде установено нарушение 
на някоя от разпоредбите, които се 
прилагат единствено за много големите 
онлайн платформи, например в резултат 
на одити или жалби, Агенцията следва 
да наблюдава всички последващи 
мерки, предприети от съответната много 
голяма онлайн платформа, както е 
посочено в нейния план за действие. 
Агенцията следва да може да поиска 
извършването на допълнителен, 
специален одит, за да се установи дали 
тези мерки са достатъчни за 
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платформа, както е посочено в нейния 
план за действие. Координаторът на 
цифровите услуги следва да може да 
поиска, когато е целесъобразно, 
извършването на допълнителен, 
специален одит на доброволна основа, 
за да се установи дали тези мерки са 
достатъчни за преустановяване на 
нарушението. В края на тази процедура 
той следва да информира Европейския 
съвет за цифровите услуги, 
Комисията и съответната платформа 
дали смята, че платформата е решила 
проблема с нарушението, като уточни 
по-специално съответната процедура и 
своята оценка на предприетите мерки. 
Координаторът за цифровите услуги 
следва да изпълнява ролята си в 
рамките на тази обща система 
своевременно, отчитайки в 
максимална степен всички 
становища и други съвети на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги.

преустановяване на нарушението. В 
края на тази процедура той следва да 
информира съответната платформа дали 
смята, че платформата е решила 
проблема с нарушението, като уточни 
по-специално съответната процедура и 
своята оценка на предприетите мерки.

Or. en

Изменение 573
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

(96) Когато нарушаването на 
разпоредба, която се прилага 
единствено за много големите онлайн 
платформи, не получи ефективно 
решение от подобна платформа 
съгласно плана за действие, единствено 
Комисията може, по своя собствена 
инициатива или по съвет на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, да реши да разследва 

(96) Когато нарушаването на 
разпоредба, която се прилага 
единствено за много големите онлайн 
платформи, не получи ефективно 
решение от подобна платформа 
съгласно плана за действие, Агенцията 
може да реши да разследва 
допълнително съответното нарушение и 
мерките, които платформата 
впоследствие е предприела. След като 
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допълнително съответното нарушение и 
мерките, които платформата 
впоследствие е предприела, без 
координатора за цифровите услуги по 
място на установяване. След като 
проведе необходимите проучвания, 
Комисията следва да може да издава 
решения за установено нарушение и за 
налагане на санкции по отношение на 
много големи онлайн платформи, когато 
това е оправдано. Тя следва също така 
да разполага с подобна възможност за 
намеса в трансгранични ситуации, при 
които координаторът за цифровите 
услуги по място на установяване не е 
предприел никакви мерки въпреки 
искането на Комисията, или в 
ситуации, в които самият координатор 
за цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Комисията 
да се намеси във връзка с нарушение на 
която и да било друга разпоредба на 
настоящия регламент, извършено от 
много голяма онлайн платформа.

проведе необходимите проучвания, 
Агенцията следва да може да издава 
решения за установено нарушение и за 
налагане на санкции по отношение на 
много големи онлайн платформи, когато 
това е оправдано. Тя следва също така 
да разполага с подобна възможност за 
намеса в трансгранични ситуации, при 
които координаторът за цифровите 
услуги по място на установяване не е 
предприел никакви мерки въпреки 
искането на Агенцията, или в 
ситуации, в които самият координатор 
за цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Агенцията 
да се намеси във връзка с нарушение на 
която и да било друга разпоредба на 
настоящия регламент, извършено от 
много голяма онлайн платформа. 

Or. en

Изменение 574
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

(96) Когато нарушаването на 
разпоредба, която се прилага 
единствено за много големите онлайн 
платформи, не получи ефективно 
решение от подобна платформа 
съгласно плана за действие, единствено 
Комисията може, по своя собствена 
инициатива или по съвет на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, да реши да разследва 
допълнително съответното нарушение и 
мерките, които платформата 

(96) Когато нарушаването на 
разпоредба, която се прилага 
единствено за много големите онлайн 
платформи, не получи ефективно 
решение от подобна платформа 
съгласно плана за действие, Комисията 
или Европейският съвет за 
цифровите услуги могат, по своя 
собствена инициатива или по искане, да 
решат да разследват допълнително 
съответното нарушение и мерките, 
които платформата впоследствие е 
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впоследствие е предприела, без 
координатора за цифровите услуги по 
място на установяване. След като 
проведе необходимите проучвания, 
Комисията следва да може да издава 
решения за установено нарушение и за 
налагане на санкции по отношение на 
много големи онлайн платформи, когато 
това е оправдано. Тя следва също така 
да разполага с подобна възможност за 
намеса в трансгранични ситуации, при 
които координаторът за цифровите 
услуги по място на установяване не е 
предприел никакви мерки въпреки 
искането на Комисията, или в ситуации, 
в които самият координатор за 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Комисията да 
се намеси във връзка с нарушение на 
която и да било друга разпоредба на 
настоящия регламент, извършено от 
много голяма онлайн платформа.

предприела, без координатора за 
цифровите услуги по място на 
установяване. След като проведе 
необходимите проучвания, Комисията 
или съответно Европейският съвет 
за цифровите услуги следва да могат 
да издават решения за установено 
нарушение и за налагане на санкции по 
отношение на много големи онлайн 
платформи, когато това е оправдано. Те 
следва също така да разполагат с 
подобна възможност за намеса в 
трансгранични ситуации, при които 
координаторът за цифровите услуги по 
място на установяване не е предприел 
никакви мерки въпреки искането на 
Комисията или на Европейския съвет 
за цифровите услуги, или в ситуации, в 
които самият координатор за цифровите 
услуги по място на установяване е 
поискал от Комисията или от 
Европейския съвет за цифровите 
услуги да се намесят във връзка с 
нарушение на която и да било друга 
разпоредба на настоящия регламент, 
извършено от много голяма онлайн 
платформа.

Or. en

Изменение 575
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Комисията следва да запази 
свободата да решава дали желае да се 
намеси в някоя от ситуациите, в 
които е оправомощена да направи 
това съгласно настоящия регламент. 
След като Комисията образува 
производство, на съответните 

заличава се
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координатори за цифровите услуги по 
място на установяване следва да се 
забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на 
разглежданата много голяма онлайн 
платформа, така че да се избегнат 
дублирането, несъответствията и 
рисковете от гледна точка на 
принципа ne bis in idem. В интерес на 
ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
упражняват правомощията си или да 
подпомагат Комисията по нейно 
искане при изпълнението на 
надзорните ѝ задачи, или по 
отношение на други действия, 
включително действия на същата 
много голяма онлайн платформа, за 
които се предполага, че 
представляват ново нарушение. Тези 
координатори за цифровите услуги, 
както и Европейският съвет за 
цифровите услуги и други 
координатори за цифровите услуги, 
когато е уместно, следва да 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация и 
съдействие, за да може тя да 
изпълнява ефективно задачите си, 
като в същото време Комисията 
следва да ги информира по 
целесъобразност как упражнява 
своите правомощия. В това 
отношение Комисията следва, когато 
е целесъобразно, да взема предвид 
всички оценки, които се отнасят до 
случая и са били извършени от 
Европейския съвет за цифровите 
услуги или от съответните 
координатори за цифровите услуги, 
както и всички съответни 
доказателства и информация, 
събрани от тях, без да се засягат 
правомощията и отговорността на 
Комисията да извършва 
допълнителни разследвания, когато е 
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необходимо.

Or. en

Изменение 576
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Комисията следва да запази 
свободата да решава дали желае да се 
намеси в някоя от ситуациите, в 
които е оправомощена да направи 
това съгласно настоящия регламент. 
След като Комисията образува 
производство, на съответните 
координатори за цифровите услуги по 
място на установяване следва да се 
забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на разглежданата 
много голяма онлайн платформа, така че 
да се избегнат дублирането, 
несъответствията и рисковете от гледна 
точка на принципа ne bis in idem. В 
интерес на ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
упражняват правомощията си или да 
подпомагат Комисията по нейно искане 
при изпълнението на надзорните ѝ 
задачи, или по отношение на други 
действия, включително действия на 
същата много голяма онлайн 
платформа, за които се предполага, че 
представляват ново нарушение. Тези 
координатори за цифровите услуги, 
както и Европейският съвет за 
цифровите услуги и други координатори 
за цифровите услуги, когато е уместно, 
следва да предоставят на Комисията 
цялата необходима информация и 
съдействие, за да може тя да изпълнява 

(97) Европейския съвет за 
цифровите услуги следва да разполага 
с пълни правомощия за вземане на 
решение при производствата по 
разследване и правоприлагане, 
предвидени в настоящия регламент. 
Комисията, която следва да 
предостави на Европейския съвет за 
цифровите услуги цялата си 
техническа помощ, следва да има 
пълни правомощия за правоприлагане 
по отношение на решенията на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги. След като Комисията, по 
указание на Европейския съвет за 
цифровите услуги, образува 
производство, на съответните 
координатори за цифровите услуги по 
място на установяване следва да се 
забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на разглежданата 
много голяма онлайн платформа, така че 
да се избегнат дублирането, 
несъответствията и рисковете от гледна 
точка на принципа ne bis in idem. В 
интерес на ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
упражняват правомощията си или да 
подпомагат Комисията по нейно искане 
или по искане на Европейския съвет за 
цифровите услуги при изпълнението на 
надзорните ѝ задачи, или по отношение 
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ефективно задачите си, като в същото 
време Комисията следва да ги 
информира по целесъобразност как 
упражнява своите правомощия. В това 
отношение Комисията следва, когато 
е целесъобразно, да взема предвид 
всички оценки, които се отнасят до 
случая и са били извършени от 
Европейския съвет за цифровите услуги 
или от съответните координатори 
за цифровите услуги, както и всички 
съответни доказателства и 
информация, събрани от тях, без да 
се засягат правомощията и 
отговорността на Комисията да 
извършва допълнителни разследвания, 
когато е необходимо.

на други действия, включително 
действия на същата много голяма 
онлайн платформа, за които се 
предполага, че представляват ново 
нарушение. Тези координатори за 
цифровите услуги, както и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги и други координатори за 
цифровите услуги, когато е уместно, 
следва да предоставят на Комисията 
цялата необходима информация и 
съдействие, за да може тя да изпълнява 
ефективно задачите си, като в същото 
време Комисията следва да ги 
информира как упражнява своите 
правомощия, включително, по 
целесъобразност, когато ги изпълнява 
самостоятелно, за да представя 
предложения на Европейския съвет за 
цифровите услуги.

Or. fr

Изменение 577
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Комисията следва да запази 
свободата да решава дали желае да се 
намеси в някоя от ситуациите, в 
които е оправомощена да направи 
това съгласно настоящия регламент. 
След като Комисията образува 
производство, на съответните 
координатори за цифровите услуги по 
място на установяване следва да се 
забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на разглежданата 
много голяма онлайн платформа, така че 
да се избегнат дублирането, 
несъответствията и рисковете от гледна 

(97) След като Европейският съвет 
за цифровите услуги или Комисията 
образуват производство, на 
съответните координатори за цифровите 
услуги по място на установяване следва 
да се забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на разглежданата 
много голяма онлайн платформа, така че 
да се избегнат дублирането, 
несъответствията и рисковете от гледна 
точка на принципа ne bis in idem. В 
интерес на ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
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точка на принципа ne bis in idem. В 
интерес на ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
упражняват правомощията си или да 
подпомагат Комисията по нейно искане 
при изпълнението на надзорните ѝ 
задачи, или по отношение на други 
действия, включително действия на 
същата много голяма онлайн 
платформа, за които се предполага, че 
представляват ново нарушение. Тези 
координатори за цифровите услуги, 
както и Европейският съвет за 
цифровите услуги и други координатори 
за цифровите услуги, когато е уместно, 
следва да предоставят на Комисията 
цялата необходима информация и 
съдействие, за да може тя да изпълнява 
ефективно задачите си, като в същото 
време Комисията следва да ги 
информира по целесъобразност как 
упражнява своите правомощия. В това 
отношение Комисията следва, когато е 
целесъобразно, да взема предвид всички 
оценки, които се отнасят до случая и са 
били извършени от Европейския съвет 
за цифровите услуги или от съответните 
координатори за цифровите услуги, 
както и всички съответни доказателства 
и информация, събрани от тях, без да се 
засягат правомощията и отговорността 
на Комисията да извършва 
допълнителни разследвания, когато е 
необходимо.

упражняват правомощията си или да 
подпомагат Европейския съвет за 
цифровите услуги или Комисията по 
тяхно искане при изпълнението на 
надзорните им задачи, или по 
отношение на други действия, 
включително действия на същата много 
голяма онлайн платформа, за които се 
предполага, че представляват ново 
нарушение. Тези координатори за 
цифровите услуги, както и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги и други координатори за 
цифровите услуги, когато е уместно, 
следва да предоставят на Комисията 
цялата необходима информация и 
съдействие, за да може тя да изпълнява 
ефективно задачите си, като в същото 
време Комисията следва да ги 
информира по целесъобразност как 
упражнява своите правомощия. В това 
отношение Комисията следва, когато е 
целесъобразно, да взема предвид всички 
оценки, които се отнасят до случая и са 
били извършени от Европейския съвет 
за цифровите услуги или от съответните 
координатори за цифровите услуги, 
както и всички съответни доказателства 
и информация, събрани от тях, без да се 
засягат правомощията и отговорността 
на Европейския съвет за цифровите 
услуги или на Комисията да извършват 
допълнителни разследвания, когато е 
необходимо.

Or. en

Изменение 578
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 97a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(97a) Комисията следва да 
гарантира, че е независима и 
безпристрастна при вземането на 
решения по отношение както на 
координаторите за цифровите услуги, 
така и на доставчиците на услуги 
съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 579
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни, 
включително правото да оспорва 
всички искания за разследване пред 
съдебен орган в рамките на 
държавата членка на установяване.

Or. en
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Изменение 580
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят след откриване на 
съответното производство по 
решение на Европейския съвет за 
цифровите услуги, Комисията следва 
да разполага със сериозни правомощия 
за разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

Or. fr

Изменение 581
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
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от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Европейският съвет за 
цифровите услуги и Комисията следва 
да разполагат със сериозни 
правомощия за разследване и 
правоприлагане, за да може да 
разследват, налагат и наблюдават 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

Or. en

Изменение 582
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Агенцията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 



AM\1235638BG.docx 79/171 PE695.158v01-00

BG

пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни. 

Or. en

Изменение 583
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 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага със сериозни правомощия за 
разследване и правоприлагане, за да 
може да разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

(98) С оглед както на конкретните 
предизвикателства, които могат да 
възникнат, при стремежа да се 
гарантира спазването на изискванията 
от страна на много големите онлайн 
платформи, така и на това, че е от 
значение въпросното спазване да 
протича ефективно, като се имат 
предвид техният размер и въздействие, 
както и вредите, които могат да 
причинят, Комисията следва да 
разполага с правомощия за разследване 
и правоприлагане, за да може да 
разследва, налага и наблюдава 
спазването на някои от правилата, 
установени в настоящия регламент, при 
пълно зачитане на принципа на 
пропорционалност и на правата и 
интересите на засегнатите страни.

Or. en

Изменение 584
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 99
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) По-специално, Комисията 
следва да има достъп до всички 
свързани със случая документи, данни 
и информация, необходими за 
започване и провеждане на 
разследвания и за наблюдение на 
спазването на съответните задължения, 
установени в настоящия регламент, 
независимо от това кой притежава 
въпросните документи, данни или 
информация и независимо от 
тяхната форма или формат, техния 
носител за съхранение или точното 
място, където те се съхраняват. 
Комисията следва да може пряко да 
изиска от съответната много голяма 
онлайн платформа, трети страни или 
физически лица да предоставят всички 
свързани със случая доказателства, 
данни и информация. Освен това 
Комисията следва да може да изиска 
всяка свързана със случая информация 
от всеки публичен орган, структура или 
агенция в рамките на държавата членка 
или от всяко физическо или юридическо 
лице за целите на настоящия регламент. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Комисията следва също така да бъде 
оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Комисията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 

(99) Комисията, за започване и 
провеждане на разследвания и за 
наблюдение на спазването на 
съответните задължения, установени в 
настоящия регламент, следва да може 
пряко да изиска от съответната много 
голяма онлайн платформа, трети страни 
или физически лица да предоставят 
всички свързани със случая 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Комисията следва да може 
да изиска всяка свързана със случая 
информация от всеки публичен орган, 
структура или агенция в рамките на 
държавата членка или от всяко 
физическо или юридическо лице за 
целите на настоящия регламент. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Комисията следва също така да бъде 
оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Комисията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 
упражняването на тези правомощия.
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упражняването на тези правомощия.

Or. en

Изменение 585
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) По-специално, Комисията следва 
да има достъп до всички свързани със 
случая документи, данни и информация, 
необходими за започване и провеждане 
на разследвания и за наблюдение на 
спазването на съответните задължения, 
установени в настоящия регламент, 
независимо от това кой притежава 
въпросните документи, данни или 
информация и независимо от тяхната 
форма или формат, техния носител за 
съхранение или точното място, където 
те се съхраняват. Комисията следва да 
може пряко да изиска от съответната 
много голяма онлайн платформа, трети 
страни или физически лица да 
предоставят всички свързани със случая 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Комисията следва да може 
да изиска всяка свързана със случая 
информация от всеки публичен орган, 
структура или агенция в рамките на 
държавата членка или от всяко 
физическо или юридическо лице за 
целите на настоящия регламент. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Комисията следва също така да бъде 

(99) По-специално, Комисията, 
когато може да покаже основания да 
счита, че дадена много голяма онлайн 
платформа не е в съответствие с 
настоящия регламент, следва да има 
достъп до всички свързани със случая 
документи, данни и информация, 
необходими за започване и провеждане 
на разследвания и за наблюдение на 
спазването на съответните задължения, 
установени в настоящия регламент, 
независимо от това кой притежава 
въпросните документи, данни или 
информация и независимо от тяхната 
форма или формат, техния носител за 
съхранение или точното място, където 
те се съхраняват. Комисията следва да 
може пряко да изиска от съответната 
много голяма онлайн платформа, трети 
страни или физически лица да 
предоставят всички свързани със случая 
доказателства, данни и информация, 
свързани с тези опасения. Освен това 
Комисията следва да може да изиска 
всяка свързана със случая информация 
от всеки публичен орган, структура или 
агенция в рамките на държавата членка 
или от всяко физическо или юридическо 
лице за целите на настоящия регламент. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
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оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Комисията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 
упражняването на тези правомощия.

съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Комисията следва също така да бъде 
оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Комисията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 
упражняването на тези правомощия.

Or. en

Изменение 586
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) По-специално, Комисията следва 
да има достъп до всички свързани със 
случая документи, данни и информация, 
необходими за започване и провеждане 
на разследвания и за наблюдение на 
спазването на съответните задължения, 
установени в настоящия регламент, 
независимо от това кой притежава 
въпросните документи, данни или 
информация и независимо от тяхната 
форма или формат, техния носител за 
съхранение или точното място, където 
те се съхраняват. Комисията следва да 
може пряко да изиска от съответната 
много голяма онлайн платформа, трети 
страни или физически лица да 
предоставят всички свързани със случая 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Комисията следва да може 
да изиска всяка свързана със случая 
информация от всеки публичен орган, 

(99) Европейският съвет за 
цифровите услуги и Комисията следва 
да имат достъп до всички свързани със 
случая документи, данни и информация, 
необходими за започване и провеждане 
на разследвания и за наблюдение на 
спазването на съответните задължения, 
установени в настоящия регламент, 
независимо от това кой притежава 
въпросните документи, данни или 
информация и независимо от тяхната 
форма или формат, техния носител за 
съхранение или точното място, където 
те се съхраняват. Европейският съвет 
за цифровите услуги и Комисията 
следва да могат пряко да изискат от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, трети страни или физически 
лица да предоставят всички свързани 
със случая доказателства, данни и 
информация. Освен това Европейският 



AM\1235638BG.docx 83/171 PE695.158v01-00

BG

структура или агенция в рамките на 
държавата членка или от всяко 
физическо или юридическо лице за 
целите на настоящия регламент. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Комисията следва също така да бъде 
оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Комисията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 
упражняването на тези правомощия.

съвет за цифровите услуги и 
Комисията следва да могат да изискат 
всяка свързана със случая информация 
от всеки публичен орган, структура или 
агенция в рамките на държавата членка 
или от всяко физическо или юридическо 
лице за целите на настоящия регламент. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги и Комисията следва да бъдат 
оправомощени да изискват достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитват с 
тяхно съгласие всички лица, които може 
да разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги и Комисията следва също така да 
бъдат оправомощени да предприемат 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Европейския 
съвет за цифровите услуги и 
Комисията да търсят съдействие от 
координаторите за цифровите услуги и 
от органите на други държави членки, 
например чрез предоставяне на 
информация или при упражняването на 
тези правомощия.

Or. en

Изменение 587
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) По-специално, Комисията 
следва да има достъп до всички 
свързани със случая документи, данни и 

(99) По-специално, Агенцията 
следва да има достъп до всички 
свързани със случая документи, данни и 
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информация, необходими за започване и 
провеждане на разследвания и за 
наблюдение на спазването на 
съответните задължения, установени в 
настоящия регламент, независимо от 
това кой притежава въпросните 
документи, данни или информация и 
независимо от тяхната форма или 
формат, техния носител за съхранение 
или точното място, където те се 
съхраняват. Комисията следва да може 
пряко да изиска от съответната много 
голяма онлайн платформа, трети страни 
или физически лица да предоставят 
всички свързани със случая 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Комисията следва да може 
да изиска всяка свързана със случая 
информация от всеки публичен орган, 
структура или агенция в рамките на 
държавата членка или от всяко 
физическо или юридическо лице за 
целите на настоящия регламент. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Комисията следва също така да бъде 
оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Комисията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 
упражняването на тези правомощия.

информация, необходими за започване и 
провеждане на разследвания и за 
наблюдение на спазването на 
съответните задължения, установени в 
настоящия регламент, независимо от 
това кой притежава въпросните 
документи, данни или информация и 
независимо от тяхната форма или 
формат, техния носител за съхранение 
или точното място, където те се 
съхраняват. Агенцията следва да може 
пряко да изиска от съответната много 
голяма онлайн платформа, трети страни 
или физически лица да предоставят 
всички свързани със случая 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Агенцията следва да може 
да изиска всяка свързана със случая 
информация от всеки публичен орган, 
структура или агенция в рамките на 
държавата членка или от всяко 
физическо или юридическо лице за 
целите на настоящия регламент. 
Агенцията следва да бъде 
оправомощена да изисква достъп до 
базите данни и алгоритмите на 
съответните лица и до свързаните с тях 
обяснения, както и да разпитва с тяхно 
съгласие всички лица, които може да 
разполагат с полезна информация, 
записвайки направените изявления. 
Агенцията следва също така да бъде 
оправомощена да предприема 
инспекциите, които са необходими за 
прилагането на съответните разпоредби 
на настоящия регламент. Тези 
правомощия за разследване имат за цел 
да допълнят правото на Агенцията да 
търси съдействие от координаторите за 
цифровите услуги и от органите на 
други държави членки, например чрез 
предоставяне на информация или при 
упражняването на тези правомощия. 

Or. en
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Изменение 588
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Въпросните много големи 
онлайн платформи и други лица, които 
са обект на правомощията на Комисията 
и чиито интереси могат да бъдат 
засегнати от дадено решение, следва да 
получат възможността да представят 
възраженията си предварително, а 
взиманите решения следва да бъдат 
широко обнародвани. При 
гарантирането на правото на защита на 
съответните страни, по-специално 
правото на достъп до материалите по 
случая, от съществено значение е да се 
осигури защитата на поверителната 
информация. Освен това, като зачита 
поверителността на информацията, 
Комисията следва да гарантира, че 
всяка информация, използвана за целите 
на нейното решение, се разкрива до 
степен, която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението.

(101) Въпросните много големи 
онлайн платформи и други лица, които 
са обект на правомощията на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги или на Комисията и чиито 
интереси могат да бъдат засегнати от 
дадено решение, следва да получат 
възможността да представят 
възраженията си предварително, а 
взиманите решения следва да бъдат 
широко обнародвани. При 
гарантирането на правото на защита на 
съответните страни, по-специално 
правото на достъп до материалите по 
случая, от съществено значение е да се 
осигури защитата на поверителната 
информация. Освен това, като зачита 
поверителността на информацията, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги и Комисията следва да 
гарантират, че всяка информация, 
използвана за целите на нейното 
решение, се разкрива до степен, която 
позволява на адресата на решението да 
разбере фактите и съображенията, 
довели до решението.

Or. en

Изменение 589
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 101
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Въпросните много големи 
онлайн платформи и други лица, които 
са обект на правомощията на 
Комисията и чиито интереси могат да 
бъдат засегнати от дадено решение, 
следва да получат възможността да 
представят възраженията си 
предварително, а взиманите решения 
следва да бъдат широко обнародвани. 
При гарантирането на правото на 
защита на съответните страни, по-
специално правото на достъп до 
материалите по случая, от съществено 
значение е да се осигури защитата на 
поверителната информация. Освен това, 
като зачита поверителността на 
информацията, Комисията следва да 
гарантира, че всяка информация, 
използвана за целите на нейното 
решение, се разкрива до степен, която 
позволява на адресата на решението да 
разбере фактите и съображенията, 
довели до решението.

(101) Въпросните много големи 
онлайн платформи и други лица, които 
са обект на правомощията на 
Агенцията и чиито интереси могат да 
бъдат засегнати от дадено решение, 
следва да получат възможността да 
представят възраженията си 
предварително, а взиманите решения 
следва да бъдат широко обнародвани. 
При гарантирането на правото на 
защита на съответните страни, по-
специално правото на достъп до 
материалите по случая, от съществено 
значение е да се осигури защитата на 
поверителната информация. Освен това, 
като зачита поверителността на 
информацията, Агенцията следва да 
гарантира, че всяка информация, 
използвана за целите на нейното 
решение, се разкрива до степен, която 
позволява на адресата на решението да 
разбере фактите и съображенията, 
довели до решението. 

Or. en

Изменение 590
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

(102) В интерес на ефективността и 
ефикасността, в допълнение към 
общата оценка на регламента, която 
трябва да се извърши в срок от пет 
години след неговото влизане в сила, 
след началната фаза на започване на 
прилагането и въз основа на първите 
три години от прилагането на 
настоящия регламент, Комисията 
следва също така да извърши оценка 

заличава се
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на дейността на Европейския съвет 
за цифровите услуги и на неговата 
структура.

Or. en

Изменение 591
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

(102) В интерес на ефективността и 
ефикасността, в допълнение към 
общата оценка на регламента, която 
трябва да се извърши в срок от пет 
години след неговото влизане в сила, 
след началната фаза на започване на 
прилагането и въз основа на първите 
три години от прилагането на 
настоящия регламент, Комисията 
следва също така да извърши оценка 
на дейността на Европейския съвет 
за цифровите услуги и на неговата 
структура.

заличава се

Or. en

Изменение 592
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Съображение 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

(102) В интерес на ефективността и 
ефикасността, в допълнение към общата 
оценка на регламента, която трябва да 
се извърши в срок от пет години след 

(102) В интерес на ефективността и 
ефикасността, в допълнение към общата 
оценка на регламента, която трябва да 
се извърши в срок от пет години след 
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неговото влизане в сила, след началната 
фаза на започване на прилагането и въз 
основа на първите три години от 
прилагането на настоящия регламент, 
Комисията следва също така да извърши 
оценка на дейността на Европейския 
съвет за цифровите услуги и на неговата 
структура.

неговото влизане в сила, след началната 
фаза на започване на прилагането и въз 
основа на първите три години от 
прилагането на настоящия регламент, 
Комисията следва също така да извърши 
оценка на дейността на Европейския 
съвет за цифровите услуги и на неговата 
структура. Освен това Комисията 
следва да извърши оценка на всяко 
въздействие на разходите за 
европейските доставчици на услуги 
от всякакви подобни изисквания, 
включително тези по член 11, 
въведени от трети държави, и от 
всички нови пречки пред достъпа до 
пазари извън ЕС след приемането на 
настоящия регламент. Комисията 
следва да оцени и въздействието върху 
способността на европейските 
предприятия и потребители да имат 
достъп до и да купуват продукти и 
услуги от държави извън Съюза.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да оцени всяка реакция от държави извън ЕС на регулирането на 
техните дружества съгласно настоящия регламент и дали са настъпили някакви 
отрицателни ефекти по отношение на европейските дружества извън ЕС.

Изменение 593
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Съображение 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

(103) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 

заличава се
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съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета49.
__________________
49 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 594
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 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

(104) За постигането на целите на 
настоящия регламент на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
допълване на настоящия регламент. По-
специално следва да се приемат 
делегирани актове по отношение на 
критериите за определяне на това кои 
онлайн платформи са много големи и на 
техническите характеристики на 
исканията за достъп. От особена 
важност е Комисията да проведе 
подходящи консултации и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 

(104) За постигането на целите на 
настоящия регламент на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
допълване на настоящия регламент. По-
специално следва да се приемат 
делегирани актове по отношение на 
критериите за определяне на това кои 
онлайн платформи са много големи и на 
техническите характеристики на 
исканията за достъп. Също толкова 
важно е, когато органите по 
стандартизация не са в състояние да 
постигнат съгласие относно 
необходимите стандарти за пълното 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията да има избора да приеме 
делегирани актове. От особена важност 
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По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

е Комисията да проведе подходящи 
консултации и тези консултации да 
бъдат проведени в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с промените в членове 69 и 34.

Изменение 595
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 105a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(105a) Настоящият регламент служи 
за хоризонтална рамка, за да се 
гарантира по-нататъшното 
укрепване и задълбочаване на 
цифровия единен пазар и вътрешния 
пазар, и поради това целта му е да се 
установят правила и задължения, 
които, освен ако е посочено друго, 
имат целта да бъдат приложими за 
всички доставчици, без да се 
отчитат отделните модели на 
действие. Индивидуалните модели на 
действие често се разглеждат в 
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различни законодателни актове на 
Съюза, считани за lex specialis. В 
случай на потенциален конфликт 
между настоящия регламент и тези 
актове на Съюза, следва да се 
приложи принципът lex specialis 
derogat legi generali (специалният 
закон отменя общия).

Or. en

Изменение 596
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 106a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106a) Малък брой дружества са 
постигнали господстващо положение 
на пазара чрез придобиване на 
безпрецедентно ниво на сведения за 
живота на хората и са заменили 
услугите на разнообразна и 
децентрализирана система с отворен 
код със затворени платформи (тип 
,,walled garden“) със заключени в тях 
потребители. Поради тази причина с 
настоящия регламент следва да се 
въведат допълнителни задължения по 
отношение на защитата на данните, 
прозрачността, възможността за 
избор на ползвателя и оперативната 
съвместимост, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция и 
благосъстоянието на 
потребителите.

Or. en

Изменение 597
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Съображение 106б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106б) Основаният на „привличане на 
внимание“ профилиращ бизнес модел 
на цифровите пазари, при който 
алгоритмите дават приоритет на 
спорно съдържание и така 
допринасят за разпространението му 
онлайн, подкопава доверието на 
потребителя в цифровите пазари. 
Поради това с настоящия регламент 
следва да се сложи край на тази 
практика и да се предостави на 
ползвателите по-голям контрол върху 
начина на представяне на 
класиранията.

Or. en

Изменение 598
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 106в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106в) Включеното в Пътната карта 
на ООН за цифрово сътрудничество 
предложение за „ефективен и 
стратегически“ орган на високо 
равнище за цифрово сътрудничество с 
участието на множество 
заинтересовани страни противоречи 
на призивите за засилено регулиране 
на цифровите дружества. Въпреки че 
международното сътрудничество е 
от изключително значение, трябва да 
се отстоява истински демократичен 
подход за глобално цифрово 
управление. За тази цел 
задълженията за пазачите на 
информационния вход и 
изпълнителите на мерки по прилагане 
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на настоящия регламент следва да 
допринесат за разработването на 
подходящи норми и политики в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 599
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Андреас Шидер, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват хармонизирани правила 
относно предоставянето на 
посреднически услуги на вътрешния 
пазар. По-специално с него се 
установяват:

1. С настоящия регламент се 
установяват хармонизирани правила 
относно предоставянето на 
посреднически услуги, за да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар. 
По-специално с него се установяват:

Or. en

Обосновка

Трябва да направим връзка с правното основание на член 114 от ДФЕС и целите на 
регламента, като добавим това позоваване. Това е в съответствие и с принципите за 
по-добро регулиране: законодателят на ЕС трябва да е наясно защо създава 
законодателство.

Изменение 600
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) рамка за условно освобождаване 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги;

а) рамка за възможно условно 
освобождаване от отговорност на 
доставчиците на посреднически услуги;

Or. fr
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Изменение 601
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) рамка за условно освобождаване 
от отговорност на доставчиците на 
посреднически услуги;

а) рамка за отговорност на 
доставчиците на посреднически услуги;

Or. en

Изменение 602
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правила относно специфични 
задължения за надлежна проверка, 
съобразени с някои специални 
категории доставчици на посреднически 
услуги;

б) правила относно специфични 
задължения, съобразени с някои 
специални категории доставчици на 
посреднически услуги;

Or. fr

Изменение 603
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правила за прозрачност, 
отчетност и зачитане на основните 
права по отношение на 
проектирането и прилагането на 
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незадължителни мерки за 
саморегулиране и съвместно 
регулиране.

Or. en

Изменение 604
Мария Грапини, Кристел Шалдемозе, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
посреднически услуги;

а) да се допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
посреднически услуги, за да се осигури 
справедлива конкуренция;

Or. en

Изменение 605
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, със специален 
акцент върху най-уязвимите групи 
като децата и хората с увреждания, 
са ефективно защитени. 

Or. en

Изменение 606
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Силви 
Гийом, Биляна Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк 
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Анжел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят хармонизирани 
правила за безопасна, достъпна, 
предсказуема и надеждна онлайн среда, 
в която основните права, залегнали в 
Хартата, включително високото 
равнище на защита на 
потребителите, са ефективно 
защитени.

Or. en

Изменение 607
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят единни правила 
за безопасна, достъпна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
са ефективно защитени и прилагани.

Or. en

Изменение 608
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
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила б) да се определят единни, 
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за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

хармонизирани правила за безопасна, 
достъпна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

Or. en

Изменение 609
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят единни правила 
за безопасна, достъпна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
са ефективно защитени.

Or. en

Изменение 610
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят единни правила 
за безопасна, достъпна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
са ефективно защитени.

Or. en

Изменение 611
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
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Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят единни правила 
за безопасна, достъпна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
са ефективно защитени.

Or. en

Изменение 612
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят единни правила 
за безопасна, достъпна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
са ефективно защитени.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност със съответното законодателство на ЕС, насърчаващо 
достъпността за хора с увреждания, трябва да се включи позоваване на Директива 
(ЕС) 2019/882 (Европейски акт за достъпността) и преразгледаната Директива (ЕС) 
2018/1808 за аудиовизуалните услуги.

Изменение 613
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Барбара Талер



AM\1235638BG.docx 99/171 PE695.158v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят хармонизирани 
правила за безопасна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
са ефективно защитени.

Or. en

Изменение 614
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф Хетман, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да се улеснят иновациите, да се 
подкрепи цифровият преход, да се 
насърчи икономическият растеж и да 
се създадат еднакви условия на 
конкуренция за цифровите услуги в 
рамките на вътрешния пазар, като 
същевременно се засили защитата на 
потребителите и се допринесе за по-
големия избор на потребителите.

Or. en

Изменение 615
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) да се създаде основа, която 
позволява създаването на европейска 
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основана на платформи икономика и 
улеснява изграждането на цифрова 
устойчивост в рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 616
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) да се защитят 
потребителите, които използват 
услуги, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 617
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се улеснят иновациите, да се 
подкрепи цифровият преход, да се 
насърчат икономическият растеж и 
инвестиционният климат с цел 
създаване на еднакви условия на 
конкуренция за цифровите услуги в 
рамките на вътрешния пазар, които 
зачитат и насърчават основните 
права, залегнали в Хартата.

Or. en

Изменение 618
Алекс Аджус Салиба
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се установи високо равнище 
на защита на потребителите и 
безопасност на продуктите и да се 
определи предоставянето на 
посреднически услуги с оглед на 
висшия интерес на детето.

Or. en

Изменение 619
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се постигне висока степен 
на защита на потребителите на 
цифровия единен пазар.

Or. en

Изменение 620
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
предоставяни на получатели на 
услугата, които са установени или 
пребивават в Съюза, независимо от 
мястото на установяване на 
доставчиците на тези услуги.

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
предоставяни на получатели на 
услугата, независимо от мястото на 
установяване на доставчиците на тези 
услуги.
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Or. en

Изменение 621
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
предоставяни на получатели на 
услугата, които са установени или 
пребивават в Съюза, независимо от 
мястото на установяване на 
доставчиците на тези услуги.

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
предоставяни на получатели и търговци 
на услугата, които са установени или 
пребивават в Съюза, независимо от 
мястото на установяване на 
търговците или доставчиците на тези 
услуги.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се поясни, че търговците също попадат в обхвата, дори ако са 
установени извън ЕС, стига дейността им да е насочена към пазарите на ЕС.

Изменение 622
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
предоставяни на получатели на 
услугата, които са установени или 
пребивават в Съюза, независимо от 
мястото на установяване на 
доставчиците на тези услуги.

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
насочени към и предоставяни на 
получатели на услугата, които са 
установени или пребивават в Съюза, 
независимо от мястото на установяване 
на доставчиците на тези услуги.

Or. en
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Обосновка

Обхватът трябва да е ясен, тъй като се прилага само за услуги, насочени към Съюза. 
Самата липса на блокиране на географски принцип не следва да се разглежда като 
предоставяне на услуга на Съюза.

Изменение 623
Мортен Льокегор, Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс, Марко Дзуло, Джорди Каняс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият регламент не засяга 
правилата, установени в:

5. Настоящият регламент и 
посоченото в него освобождаване от 
отговорност на цифровите 
оператори не засягат и не 
възпрепятстват бъдещото 
регулиране на правилата, установени в:

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че Законодателният акт за цифровите услуги не 
възпрепятства по-нататъшното регулиране в секторното законодателство, напр. 
включването на онлайн пазарите в обхвата на различните правила за безопасност на 
продуктите, защита на потребителите и околната среда, където те не са включени 
понастоящем, тъй като онлайн платформите и онлайн пазарите би трябвало да 
бъдат регулирани в Законодателния акт за цифровите услуги.

Изменение 624
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият регламент не засяга 
правилата, установени в:

5. Настоящият регламент не засяга 
и няма да засегне правилата, 
установени в:

Or. en
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Обосновка

Настоящата формулировка оставя твърде много правна несигурност за това кои 
разпоредби в какви случаи се прилагат. Поради това е от първостепенно значение тук 
да се поясни, че специфичното за сектора законодателство – по-специално когато то 
засяга свободата и многообразието на медиите и областите, обхванати от член 167, 
параграф 4 от ДФЕС (например насърчаване на културното и езиковото 
многообразие) – има предимство пред хоризонталните правила, въведени със 
законодателния пакет по Законодателния акт за цифровите услуги.

Изменение 625
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Директива 2010/13/ЕО; б) Директива 2010/13/ЕС, изменена 
с Директива (ЕС) 2018/1808;

Or. en

Изменение 626
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Директива 2010/13/ЕО; б) Директива (ЕС) 2018/1808 и 
Директива (ЕС) 2019/882;

Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност със съответното законодателство на ЕС, насърчаващо 
достъпността за хора с увреждания, трябва да се включи позоваване на Директива 
(ЕС) 2019/882 (Европейски акт за достъпността) и преразгледаната Директива (ЕС) 
2018/1808 за аудиовизуалните услуги.
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Изменение 627
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Директива 2010/13/ЕО; б) Директива (ЕС) 2018/1808;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 628
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги – 
Директива (ЕС) 2018/1808;

Or. en

Изменение 629
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Директива (ЕС) 2019/882;

Or. en
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Изменение 630
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Директива (ЕС) 2019/882 
(Европейски акт за достъпността);

Or. en

Изменение 631
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Марко 
Дзуло, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Правото на Съюза в областта на 
авторското право и сродните му права;

в) Правото на Съюза в областта на 
авторското право и сродните му права, и 
по-специално Директива 
(ЕС) 2019/790 относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар;

Or. en

Изменение 632
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Правото на Съюза в областта на 
авторското право и сродните му права;

в) Правото на Съюза в областта на 
авторското право и сродните му права, и 
по-специално Директива 
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(ЕС) 2019/790 относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар;

Or. en

Изменение 633
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Правото на Съюза в областта 
на авторското право и сродните му 
права;

в) Директива (ЕС) 2019/790 
относно авторското право и сродните 
му права в цифровия единен пазар;

Or. en

Изменение 634
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
Член 1 – параграф 5 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Правото на Съюза в областта на 
защитата на потребителите и 
безопасността на продуктите, 
включително Регламент (ЕС) 2017/2394;

з) Правото на Съюза в областта на 
защитата на потребителите и 
безопасността на продуктите, 
включително Регламент (ЕС) 2017/2394, 
Регламент (ЕС) 2019/1020 и 
Регламент ХХХ (Регламента относно 
общата безопасност на продуктите);

Or. en

Изменение 635
Алекс Аджус Салиба
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) Правото на Съюза относно 
защитата на личните данни, по-
специално Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО.

и) Правото на Съюза относно 
защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния 
живот, по-специално Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Or. en

Обосновка

Важно разяснение с цел правна сигурност.

Изменение 636
Брандо Бенифеи, Кристел Шалдемозе, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Директива (ЕС) 2020/1828.

Or. en

Изменение 637
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Директива (ЕС) 2019/882.

Or. en
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Изменение 638
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
Член 1 – параграф 5 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Директива (ЕС) 2019/882.

Or. en

Обосновка

Директивата относно достъпността на уебсайтовете.

Изменение 639
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Директива (ЕС) 2018/1972.

Or. en

Обосновка

Някои аспекти на междуличностните съобщителни услуги, които не са свързани със 
Законодателния акт за цифровите услуги, вече попадат в регулаторния обхват на 
Директивата относно Европейския кодекс за електронни съобщения. Поради това 
следва да се включи позоваване на тази директива.

Изменение 640
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Евелин 
Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква иа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Директива (ЕС) 2019/882.

Or. en

Обосновка

Позоваване на Законодателният акт относно достъпността.

Изменение 641
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква иб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) Директива 2013/11/ЕС.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде включено позоваване на Директивата за алтернативно решаване на 
потребителски спорове.

Изменение 642
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
Член 1 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията [в срок от една 
година от приемането на настоящия 
регламент] публикува насоки по 
отношение на връзките между 
настоящия регламент и 
законодателните актове, изброени в 
член 1, параграф 5. В тези насоки се 
разясняват всички потенциални 
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конфликти между условията и 
задълженията, посочени в тези 
законодателни актове, и това кой 
акт има предимство в случаите, 
когато чрез действия в съответствие 
с настоящия регламент се 
изпълняват задълженията по друг 
законодателен акт, като също така 
се пояснява кой регулаторен орган е 
компетентен.

Or. en

Обосновка

Необходими са насоки, за да се разбере взаимодействието между различните 
законодателни актове.

Изменение 643
Петра Камереверт, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящият регламент не 
засяга възможността държавите 
членки да приемат ново 
законодателство, както и да приемат 
регулаторни мерки, по-специално във 
връзка с доставчиците на 
посреднически услуги, които служат 
на законен обществен интерес, по-
конкретно за защита на свободата на 
информацията и медиите или за 
насърчаване на многообразието на 
медиите и възгледите или на 
културното или езиковото 
многообразие.

Or. en

Изменение 644
Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт
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Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Договорни разпоредби

1. Всякакви договорни разпоредби 
между доставчик на посреднически 
услуги и търговец, бизнес ползвател 
или получател на неговата услуга, 
които противоречат на настоящия 
регламент, са неприложими.
2. Настоящият регламент се 
прилага независимо от приложимото 
право към договори, сключени между 
доставчици на посреднически услуги и 
получател на услугата, потребител, 
търговец или бизнес ползвател.

Or. en

Изменение 645
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Недопускане на заобикаляне на 

правилата, определени в настоящия 
регламент

1.  Всякакви договорни разпоредби 
между доставчик на посреднически 
услуги и получател на неговата услуга, 
между доставчик на посреднически 
услуги и търговец или между 
получател на неговата услуга и 
търговец, които противоречат на 
настоящия регламент, са невалидни.
2. Настоящият регламент се 
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прилага независимо от приложимото 
право към договори.

Or. en

Изменение 646
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Андреас Шидер, Брандо 
Бенифеи, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Цел

Целта на настоящия регламент е да 
се допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
на посреднически услуги, като се 
установят хармонизирани правила за 
безопасна, предвидима и надеждна 
онлайн среда, в която залегналите в 
Хартата основни права са ефективно 
защитени.

Or. en

Обосновка

В член 1 от даден регламент следва да се поясняват крайните му цели и връзката с 
правното основание, а не само да включва съдържание. С настоящата формулировка 
на член 1 се обобщава „какво“ се цели със Законодателния акт за цифровите услуги. 
Предлагаме самостоятелен член 1а, в който се обяснява „защо“. Той също така е в 
съответствие с принципите за по-добро регулиране (прозрачност по отношение на 
волята на законодателя, тълкуване на регламента от съдии и др.).

Изменение 647
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „получател на услугата“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което използва съответната 
посредническа услуга;

б) „получател на услугата“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което използва съответната 
посредническа услуга за 
професионални или други цели, и по-
специално за търсене на информация 
или осигуряване на достъп до нея;

Or. en

Изменение 648
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „получател на услугата“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което използва съответната 
посредническа услуга;

б) „получател на услугата“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което, за професионални или други 
цели, използва съответната 
посредническа услуга за търсене на 
информация или осигуряване на 
достъп до нея;

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие с доклада на комисия JURI за законодателна инициатива 
(P9_TA(2020)0273) и с цел съгласуване на определението с Директивата за 
електронната търговия.

Изменение 649
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква бa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „активен краен потребител“ 
означава физическо лице, което има 
успешен достъп до онлайн интерфейс 
и има значително взаимодействие с 
него, неговия продукт или услуга; 

Or. en

Изменение 650
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Марко 
Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което действа за цели, 
които са извън рамките на неговата 
търговска дейност, стопанска дейност 
или професия;

в) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което действа за цели, 
които са извън рамките на неговата 
търговска дейност, стопанска дейност, 
занаят или професия;

Or. en

Изменение 651
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което действа за цели, 
които са извън рамките на неговата 
търговска дейност, стопанска дейност 
или професия;

в) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което действа за цели, 
които са извън рамките на неговата 
търговска дейност, стопанска дейност, 
занаят или професия;

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да запази съгласуваността на определението с другите 
законодателни актове на ЕС.

Изменение 652
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което действа за цели, 
които са извън рамките на неговата 
търговска дейност, стопанска дейност 
или професия;

в) „потребител“ означава всяко 
физическо лице, което действа за цели, 
които са извън рамките на неговата 
търговска дейност, стопанска дейност, 
занаят или професия;

Or. en

Изменение 653
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка със 
Съюза; счита се, че такава 
съществена връзка съществува, 
когато доставчикът е установен в 
Съюза; при липсата на такава форма 
на установяване оценката на 
съществената връзка се основава на 
конкретни фактически критерии, 
като например:

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество.
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Or. fr

Изменение 654
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка със 
Съюза; счита, че такава съществена 
връзка съществува, когато 
доставчикът е установен в Съюза; 
при липсата на такава форма на 
установяване оценката на 
съществената връзка се основава на 
конкретни фактически критерии, 
като например:

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка със 
Съюза; такава съществена връзка се 
предоставя, когато дейностите са 
насочени към една или повече 
държави членки.

Or. en

Изменение 655
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапело, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка със 

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка със 



PE695.158v01-00 118/171 AM\1235638BG.docx

BG

Съюза; счита се, че такава съществена 
връзка съществува, когато доставчикът 
е установен в Съюза; при липсата на 
такава форма на установяване оценката 
на съществената връзка се основава на 
конкретни фактически критерии, 
като например:

Съюза; счита се, че такава съществена 
връзка съществува, когато доставчикът 
е установен в Съюза; при липсата на 
такава форма на установяване оценката 
на съществената връзка се основава на:

Or. en

Изменение 656
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; 
или

заличава се

Or. fr

Изменение 657
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; 
или

заличава се

Or. en

Изменение 658
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; 
или

заличава се

Or. en

Изменение 659
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; 
или

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като „значителен брой ползватели“ е неясно понятие, което не осигурява правна 
яснота.

Изменение 660
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; или

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки в 
сравнение с нейното/тяхното общо 
население; или

Or. en
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Изменение 661
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; или

— значителен брой средномесечни 
активни получатели на услугата в 
една или няколко държави членки; или

Or. en

Обосновка

Значителният брой следва да бъде по-добре определен и да не се основава на всички 
ползватели, а на активните получатели.

Изменение 662
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— насочване на дейностите към 
една или повече държави членки.

заличава се

Or. en

Изменение 663
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— насочване на дейностите към 
една или повече държави членки.

заличава се
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Or. fr

Изменение 664
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— насочване на дейностите към 
една или повече държави членки.

— проактивно насочване на 
дейностите към една или повече 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Самата липса на блокиране на географски принцип не следва да се разглежда като 
насочване на дейностите. Освен това терминът „насочване“, а не „целево 
насочване“ е този, който се използва в „Рим I“ и „Брюксел I“.

Изменение 665
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— насочване на дейностите към 
една или повече държави членки.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

В съответствие със съществуващото законодателство.

Изменение 666
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Алекс Аджус Салиба, Брандо Бенифеи, Йоан-Рареш Богдан, 
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Джозиан Кутаяр, Ева Каили

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „дете“ означава всяко 
физическо лице на възраст под 18 
години;

Or. en

Изменение 667
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „търговец“ означава всяко 
физическо лице или всяко юридическо 
лице, независимо дали е частна или 
държавна собственост, което действа, 
включително чрез лице, действащо от 
негово име или за негова сметка, за 
цели, свързани с неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

д) „търговец“ означава всяко 
физическо лице или всяко юридическо 
лице, независимо дали е частна или 
държавна собственост, което действа, 
включително чрез лице, действащо от 
негово име или за негова сметка, за 
цели, свързани с неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия, независимо от 
законосъобразността на тези 
действия;

Or. en

Обосновка

Търговците на незаконни стоки все пак са търговци.

Изменение 668
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „търговец“ означава всяко 
физическо лице или всяко юридическо 
лице, независимо дали е частна или 
държавна собственост, което действа, 
включително чрез лице, действащо от 
негово име или за негова сметка, за 
цели, свързани с неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

д) „търговец“ означава всяко 
физическо лице или всяко юридическо 
лице, независимо дали е частна или 
държавна собственост, което предлага 
стоки или услуги, включително чрез 
лице, действащо от негово име или за 
негова сметка, за цели, пряко свързани с 
неговата търговска дейност, стопанска 
дейност, занаят или професия;

Or. en

Обосновка

Текстът се привежда в по-голямо съответствие с Директивата за електронната 
търговия, за да се избегне объркване.

Изменение 669
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Ана-Мишел Асимакопулу, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „търговец“ означава всяко 
физическо лице или всяко юридическо 
лице, независимо дали е частна или 
държавна собственост, което действа, 
включително чрез лице, действащо от 
негово име или за негова сметка, за 
цели, свързани с неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;

д) „търговец“ означава всяко 
юридическо лице, независимо дали е 
частна или държавна собственост, което 
действа, включително чрез лице, 
действащо от негово име или за негова 
сметка, за цели, свързани с неговата 
търговска дейност, стопанска дейност, 
занаят или професия;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да се изключат частните лица от обхвата на задълженията 
за търговци.
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Изменение 670
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „бизнес клиент“ означава:
— юридически лица, с изключение на 
всяко лице, което отговаря на 
критериите за голямо предприятие, 
както е определено в член 3, параграф 
4 от Директива 2013/34 на 
Европейския парламент и на Съвета;
— всяко физическо лице, което 
закупува определен вид или 
количество услуга, показателно за или 
указващо по друг начин, намерението 
му да управлява бизнес онлайн или 
което сключва договор за покупка на 
услуги, предоставени от доставчика 
на посредническите услуги, за над 
10 000 евро в рамките на една година;

Or. en

Изменение 671
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква е – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „посредническа услуга“ означава 
една от следните услуги:

е) „посредническа услуга“ означава 
една от следните услуги на 
информационното общество:

Or. en
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Изменение 672
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква е – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „посредническа услуга“ означава 
една от следните услуги:

е) „посредническа услуга“ означава 
една от следните услуги на 
информационното общество:

Or. en

Изменение 673
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
Член 2 – параграф 1 – буква e – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— услуга за „обикновен пренос“, 
която се състои в пренос в 
далекосъобщителна мрежа на 
информация, предоставена от получател 
на услугата, или в предоставяне на 
достъп до комуникационна мрежа;

— услуга за „обикновен пренос“, 
която се състои в пренос в 
далекосъобщителна мрежа на 
информация, предоставена от получател 
на услугата, или в предоставяне на 
достъп до комуникационна мрежа, 
включително услуги, свързани с 
техническите спомагателни 
функции;

Or. en

Изменение 674
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— услуга „хостинг“, която се състои — услуга „хостинг“, която се състои 
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в съхраняване на информация, 
предоставена от получател на услугата и 
по негово искане;

в съхраняване на информация, 
предоставена от получател на услугата и 
по негово искане, освен ако тази 
дейност не е спомагателна, 
допълнителна функция на друга 
услуга, която не е услуга на 
информационното общество и по 
обективни и технически причини не 
може да се доставя независимо от 
нея;

Or. en

Изменение 675
Жофроа Дидие, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— услуга „хостинг“, която се състои 
в съхраняване на информация, 
предоставена от получател на услугата и 
по негово искане;

— услуга „хостинг“, която се състои 
в съхраняване на информация, 
предоставена от получател на услугата и 
по негово искане, и която не играе 
активна роля в обработката на 
данни;

Or. en

Изменение 676
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— услуга „хостинг“, която се състои 
в съхраняване на информация, 
предоставена от получател на услугата и 
по негово искане;

— услуга „хостинг“, която се състои 
в съхраняване или разрешаване за 
съхраняване на информация, 
предоставена от получател на услугата и 
по негово искане;

Or. en
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Изменение 677
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква е – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— „онлайн търсачка“ съгласно 
определението в член 2, точка 5 от 
Регламент (ЕС) 2019/1150;

Or. en

Изменение 678
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква е – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— онлайн платформа съгласно 
определението в буква з) от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 679
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „услуги на платформа за 
излъчване на живо в интернет“ се 
определят като услуги на 
информационното общество, чиято 
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основна или една от основните цели е 
да предоставят на обществеността 
достъп до аудио- или видео 
материали, излъчвани на живо от 
нейните ползватели, които тя 
организира и популяризира с цел 
печалба;

Or. en

Изменение 680
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) „частни услуги за съобщения“ 
се определят като междуличностни 
съобщителни услуги без номер 
съгласно определението в член 2, 
точка 7 от Директива (ЕС) 2018/1972, 
с изключение на изпращането на 
електронни писма съгласно 
определението в член 2, буква з) от 
Директива 2002/58/ЕО;

Or. en

Изменение 681
Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
и по-специално наличието на фалшив 
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или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

онлайн профил, не е в съответствие с 
правото на Съюза или правото на 
държава членка, независимо от 
конкретния предмет или естество на 
това право;

Or. en

Изменение 682
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Силви Гийом, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или с правото на държава членка, 
когато то е в съответствие с 
правото на Съюза, независимо от 
конкретния предмет или естество на 
това право;

Or. en

Обосновка

Националното право, в което се определя понятието „незаконно съдържание“, 
трябва да бъде в съответствие с правото на Съюза. В случай че националното право 
не е в съответствие с правото на Съюза, незаконното съдържание, определено в това 
национално право, не попада в обхвата на определението в Законодателния акт за 
цифровите услуги – в противен случай Законодателният акт за цифровите услуги 
(т.е. правото на Съюза) би направил законно това незаконно съдържание. Това 
изменение също така е в съответствие с предложеното изменение на съображение 
12.

Изменение 683
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, което е 
съгласувано с правото на Съюза, и 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

Or. en

Обосновка

Националното право за премахването на незаконно съдържание винаги следва да е в 
съответствие с правото на Съюза.

Изменение 684
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на 
Съюза или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

ж) „предполагаемо незаконно 
съдържание“ означава всяка 
информация, която сама по себе си или 
във връзка с дадена дейност, 
включително продажбата на продукти 
или предоставянето на услуги, е 
предмет на твърдения за 
несъответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира по-голяма прецизност и да се позволи по-голяма пропорционалност 
по отношение на действия от страна на доставчиците, следва да се прави 
разграничение между очевидно незаконно и предполагаемо незаконно съдържание. 
Освен това понятията „предполагаемо незаконно съдържание“ и „очевидно 
незаконно съдържание“ се използват в целия текст, без да има определение за тях 
(член 13, съображение 47 и член 20), така че въвеждането на това определение е 
необходимо.

Изменение 685
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която 
сама по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет 
или естество на това право;

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация или 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
която не е в съответствие с правото на 
Съюза или правната рамка в 
областта на наказателното, 
административното или 
гражданското право на държава 
членка;

Or. en

Изменение 686
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която 
сама по себе си или във връзка с дадена 

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, 
включително продажбата на продукти 
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дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

или предоставянето на услуги, която не 
е в съответствие с правото на Съюза или 
правото на държава членка, независимо 
от конкретния предмет или естество на 
това право;

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни определението за незаконно съдържание, така че то да не включва 
съдържание, което само описва или се отнася до незаконни дейности.

Изменение 687
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 688
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която сама 
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по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на 
услуги, не е в съответствие с правото на 
Съюза или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

по себе си или във връзка с незаконно 
съдържание, продукти, услуги или 
дейност, не е в съответствие с правото 
на Съюза или правото на държава 
членка, независимо от конкретния 
предмет или естество на това право;

Or. en

Изменение 689
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която 
сама по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка конкретна информация 
или дейност, включително продажбата 
на продукти или предоставянето на 
услуги, която не е в съответствие с 
правото на Съюза или правото на 
държава членка, независимо от 
конкретния предмет или естество на 
това право;

Or. en

Изменение 690
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „потенциално вредно 
съдържание“ означава съдържание, за 
чиято незаконност няма достатъчно 
основания, но са налице някои 
подозрения;

Or. it
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Изменение 691
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „очевидно незаконно 
съдържание“ означава всяка 
информация, която е била предмет на 
конкретно решение от съд или 
административен орган на държава 
членка или за която и за 
неспециалиста е очевидно, без 
съществен анализ, че съдържанието 
не е в съответствие с правото на 
Съюза или правото на държава 
членка;

Or. en

Обосновка

Вж. по-горе, следва да има определение; формулировката е заимствана от 
съображение 47.

Изменение 692
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „незаконно съдържание, 
свързано с тежки престъпления“ 
означава всяка информация, която 
сама по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата 
на продукти или предоставянето на 
услуги, фигурира в списъка на 
„тежките престъпления“ в 
приложение I;
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Or. nl

Изменение 693
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „очевидно незаконно 
съдържание“ означава съдържание, 
чиято незаконност е очевидна и за 
неспециалиста, без съществен анализ; 

Or. nl

Изменение 694
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, с 
изключение на услуги, предоставяни 
от кооперативните организации само 
на техните членове, установени в 
Европейския съюз, с които те имат 
пряка връзка от гледна точка на 
организацията, сътрудничеството 
или капиталовата собственост в 
рамките на организирана мрежа за 
разпространение, осъществяваща 
дейност публично под общо 
отличително наименование, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
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тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 695
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата, с 
когото той има пряка връзка, 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент; за целите на настоящия 
регламент компютърните услуги „в 
облак“ не се считат за „онлайн 
платформа“ в случаите, когато 
разрешаването на разпространението 
на хипервръзки до конкретно 
съдържание представлява 
незначителна и спомагателна 
характеристика;

Or. en

Обосновка

Инфраструктурата за компютърни услуги „в облак“ не следва да се разглежда като 
онлайн платформа.
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Изменение 696
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен 
ако тази дейност е незначителна и 
изцяло спомагателна характеристика 
на друга услуга и поради обективни и 
технически причини не може да бъде 
използвана без тази друга услуга, и 
интегрирането на характеристиката 
в другата услуга не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
настоящия регламент;

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата:

а) съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент; или
б) взаимодейства с генерирано от 
потребителите съдържание; или
в) запазва наличните технически 
възможности за справяне с проблема 
по най-целесъобразния и 
пропорционален начин;

Or. en

Изменение 697
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
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Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент; услугите за 
инфраструктура като уебхостинг или 
компютърни услуги „в облак“ не са 
обхванати от определението за 
онлайн платформи;

Or. en

Изменение 698
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна или изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга или функционалност на 
основната услуга и поради обективни и 
технически причини не може да бъде 
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характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

използвана без тази друга услуга, и 
интегрирането на характеристиката или 
функционалността в другата услуга не 
е средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 699
Жофроа Дидие, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който по 
искане на получател на услугата 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация, освен ако 
тази дейност е незначителна и изцяло 
спомагателна характеристика на друга 
услуга и поради обективни и технически 
причини не може да бъде използвана без 
тази друга услуга, и интегрирането на 
характеристиката в другата услуга не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на настоящия 
регламент;

з) „онлайн платформа“ означава 
доставчик на хостинг услуга, който 
съхранява и разпространява сред 
обществеността информация и 
оптимизира съдържанието ѝ, освен 
ако тази дейност е незначителна и 
изцяло спомагателна характеристика на 
основната услуга и поради обективни и 
технически причини не може да бъде 
използвана без тази основна услуга, и 
интегрирането на характеристиката в 
другата услуга не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 700
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „редакционно публикуване“ 
означава посредническа услуга, която 
е свързана с публикация в пресата по 
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смисъла на член 2, параграф 4 от 
Директива (ЕС) 2019/790 или с друга 
редакционна медийна услуга и която 
позволява на ползвателите да 
обсъждат теми, които по принцип се 
обхващат от съответната медия, 
или да коментират редакционно 
съдържание, което е под надзора на 
редакционния екип на публикацията 
или на друга редакционна медия;

Or. en

Обосновка

Newspapers and magazines depend on the possibility to offer third parties, their readers, the 
ability to comment or contribute to comment sections, editorial forums and communities in 
the context of their publications. These offerings are intermediary services according to the 
DSA. Such services are not merely optional add-ons that can be discontinued without any 
effect on the publications’ journalistic and economic success. Rather, they are usually 
integral parts of the publication, indispensable to enable readers to engage in discussions 
with each other and with the editorial team. The proposed content control obligations of 
Chapter III DSA would create disproportionate and impossible burdens for those editorial 
platforms and jeopardise editorial freedom. These platforms generally don’t provide any 
direct revenue to publishers and therefore any additional burden would render them 
impossible to operate. As a result, spaces for qualitative and serious discussions online would 
be diminished and the gatekeeper platforms would entrench their control over the formation 
of opinion online.

Изменение 701
Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „редакционно публикуване“ 
означава посредническа услуга, която 
е свързана с публикация в пресата по 
смисъла на член 2, параграф 4 от 
Директива (ЕС) 2019/790 или с друга 
редакционна медийна услуга и която 
позволява на ползвателите да 
обсъждат теми, които по принцип се 
обхващат от съответната медия, 
или да коментират редакционно 
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съдържание, което е под надзора на 
редакционния екип на публикацията 
или на друга редакционна медия;

Or. en

Изменение 702
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „много голяма онлайн 
платформа“ означава доставчик на 
хостинг услуга, който предоставя 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели 
на услугата в Съюза, равен на или по-
голям от 45 милиона, изчислен в 
съответствие с методиката, 
определена в делегираните актове, 
посочени в параграф 3;

Or. en

Изменение 703
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „социална мрежа онлайн“ 
означава платформа, която дава 
възможност на крайните ползватели 
да се свързват, споделят, откриват и 
общуват помежду си чрез множество 
устройства, и по-специално чрез 
чатове, публикации, видеоклипове и 
препоръки;

Or. en
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Изменение 704
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „онлайн място за търговия“ 
означава онлайн платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
други търговци или потребители на 
тяхната платформа;

Or. en

Изменение 705
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
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „компютърна услуга „в облак“ 
означава цифрова услуга, която дава 
възможност за достъп до променлив 
по мащаб и еластичен набор от 
компютърни ресурси, които могат да 
бъдат ползвани съвместно;

Or. en

Изменение 706
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „онлайн място за търговия“ 
означава онлайн платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
други търговци или потребители;

Or. en

Изменение 707
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „онлайн място за търговия“ 
означава онлайн платформа, 
позволяваща на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци;

Or. en

Изменение 708
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка зб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) „услуга на платформа за 
излъчване на живо в интернет“ 
означава услуга на информационното 
общество, чиято основна или една от 
основните цели е да предостави на 
обществеността достъп до аудио- 
или видео материали, излъчвани на 
живо от нейните ползватели, които 
тя организира и популяризира с цел 
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печалба;

Or. en

Изменение 709
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква зв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зв) „частна услуга за съобщения“ 
означава междуличностна 
съобщителна услуга без номер 
съгласно определението в член 2, 
точка 7 от Директива (ЕС) 2018/1972, 
с изключение на изпращането на 
електронни писма съгласно 
определението в член 2, буква з) от 
Директива 2002/58/ЕО;

Or. en

Обосновка

The scope of the DSA should be clarified in order to explicitly target three types of services 
that play a major role in the dissemination of content: search engines, live-streaming services 
of user-generated content and messaging services. These three categories of services should 
be subject, firstly, to the obligations currently provided for all intermediary services, and 
secondly, to the risk assessment and mitigation obligations applied to very large platforms, 
when they exceed the relevant thresholds. Live-streaming services and messaging services 
should also fall under certain obligations applicable to hosting services and online platforms, 
to the extent that these obligations can be applied to them.

Изменение 710
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „разпространение сред 
обществеността“ означава 

и) „разпространение сред 
обществеността“ означава активно 
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предоставяне на информация, по 
искане на получателя на услугата, който 
я е предоставил, на потенциално 
неограничен брой трети страни;

участие в предоставянето на 
информация, по искане на получателя 
на услугата, който я е предоставил, на 
потенциално неограничен брой трети 
страни;

Or. en

Изменение 711
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „разпространение сред 
обществеността“ означава предоставяне 
на информация, по искане на 
получателя на услугата, който я е 
предоставил, на потенциално 
неограничен брой трети страни;

и) „разпространение сред 
обществеността“ означава предоставяне 
на информация, по искане на 
получателя на услугата, който я е 
предоставил, на значителен и 
потенциално неограничен брой трети 
страни;

Or. en

Изменение 712
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „разпространение сред 
обществеността“ означава предоставяне 
на информация, по искане на 
получателя на услугата, който я е 
предоставил, на потенциално 
неограничен брой трети страни;

и) „разпространение сред 
обществеността“ означава предоставяне 
на достъп до информация, по искане на 
получателя на услугата, който я е 
предоставил, на потенциално 
неограничен брой трети страни;

Or. en
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Обосновка

Тази терминология го привежда в по-голямо съответствие с Директивата за 
електронната търговия: „и по-специално за търсене на информация или осигуряване 
на достъп до нея;“.

Изменение 713
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „онлайн място за търговия“ 
означава онлайн платформа, която 
улеснява достъпа на търговците до 
потребителите, рекламира тяхната 
оферта и пренасочва към техния 
профил или уебсайт, независимо дали 
сделката е финализирана на 
платформата или извън нея;

Or. en

Изменение 714
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „онлайн място за търговия“ 
означава онлайн платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци на неговата платформа;

Or. en
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Изменение 715
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „онлайн интерфейс“ означава 
всеки софтуер, включително уебсайт 
или част от него, и приложения, 
включително мобилни приложения;

к) „онлайн интерфейс“ означава 
всеки софтуер, включително уебсайт 
или част от него, и приложения, 
включително мобилни приложения, 
който позволява на получателите на 
услугата да имат достъп до и да 
взаимодействат със съответната 
посредническа услуга;

Or. en

Изменение 716
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „доверен подател на сигнали“ 
означава субект, който е номиниран 
от координатора за цифровите услуги 
въз основа на специфични условия да 
бъде упълномощен да подава 
приоритетни сигнали относно 
незаконно съдържание, открито на 
дадена платформа;

Or. en

Изменение 717
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н
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Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира или 
спонсорира информацията, 
продуктите или услугите на 
юридическо или физическо лице, 
независимо дали за постигане на 
търговски или нетърговски цели, и 
изложена или предадена звуково от 
онлайн платформа или части от нея на 
нейния онлайн интерфейс срещу пряко 
или косвено възнаграждение конкретно 
за популяризиране на тази информация, 
продукт или услуга;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да създаде правна сигурност и да включи всички нови форми 
на реклама.

Изменение 718
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
Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали 
лицето е регистрирано или не, и 
независимо дали информацията е 
предназначена за постигане на 
търговски или нетърговски цели, и 
изложена от онлайн платформа на 
нейния онлайн интерфейс обикновено 
срещу възнаграждение конкретно за 
популяризиране на това послание;
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Or. en

Изменение 719
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс;

Or. en

Изменение 720
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
Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена и разпространявана с 
цел да популяризира посланието на 
юридическо или физическо лице, 
независимо дали за постигане на 
търговски или нетърговски цели, и 
изложена от онлайн платформа на 
нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно в замяна на 
популяризиране на тази информация;

Or. en
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Изменение 721
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс конкретно 
за популяризиране на тази информация;

Or. en

Изменение 722
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „система за препоръчване“ 
означава изцяло или частично 
автоматизирана система, използвана от 
онлайн платформа, за да предлага на 
своя онлайн интерфейс конкретна 
информация на получателите на 
услугата, включително в резултат на 
търсене, инициирано от получателя или 
определящо по друг начин 
относителната последователност или 
видимост на показваната информация;

о) „система за препоръчване“ 
означава изцяло или частично 
автоматизирана система, използвана от 
онлайн платформа, за да предлага, 
приоритизира или класира на своя 
онлайн интерфейс конкретна 
информация на получателите на 
услугата, включително в резултат на 
търсене, инициирано от получателя или 
определящо по друг начин 
относителната последователност или 
видимост на показваната информация;

Or. en
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Изменение 723
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
независимо дали са автоматизирани 
или обработвани от дадено лице, 
които са насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

Or. en

Изменение 724
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
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, чрез 
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доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

автоматизирани или ръчни средства, 
предприети от доставчиците на 
посреднически услуги, насочени към 
засичане, идентифициране и справяне с 
незаконно съдържание или 
несъвместима с техните общи условия 
информация, предоставени от 
получателите на услугата, включително 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта, 
монетизацията и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа, 
заличаване от списъка, 
демонетизацията или премахването на 
тази информация, или способността на 
получателите да предоставят тази 
информация, като например закриване 
или временно затваряне на профила на 
даден получател;

Or. en

Изменение 725
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 

п) „модериране на съдържание“ 
означава, в рамките на правилата, 
установени в настоящия регламент, 
дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
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или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

Or. nl

Изменение 726
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател, независимо дали чрез 
автоматизирани средства или 
човешки оператори;

Or. en

Обосновка

С изменението се цели да се разяснят участниците в процедурата по модериране на 
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съдържанието. Формулировката се основава на доклада на комисията по правни 
въпроси (JURI) за законодателна инициатива P9_TA(2020)0273.

Изменение 727
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с 
техните общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание, предоставени от 
получателите на услугата, включително 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на това незаконно 
съдържание или тази информация, като 
например намаляване на видимостта, 
блокиране на достъпа или премахването 
на тази информация, или способността 
на получателите да предоставят тази 
информация, като например закриване 
или временно затваряне на профила на 
даден получател;

Or. fr

Изменение 728
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ п) „модериране на съдържание“ 
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означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, демонетизация, 
блокиране на достъпа или премахването 
на тази информация, или способността 
на получателите да предоставят тази 
информация, като например закриване 
или временно затваряне на профила на 
даден получател;

Or. en

Изменение 729
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 
незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, предотвратяване, 
блокиране на достъпа или премахването 
на тази информация, или способността 
на получателите да предоставят тази 
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например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

информация, като например закриване 
или временно затваряне на профила на 
даден получател;

Or. en

Изменение 730
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) „дълбинен фалшификат“ 
означава генерирано или 
манипулирано изображение, аудио- 
или видео съдържание, което 
значително наподобява 
съществуващи лица, обекти, места 
или други субекти или събития, и 
създава погрешно впечатление на 
дадено лице, че е автентично или 
достоверно;

Or. en

Изменение 731
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „общи условия“ означава всички 
общи условия или спецификации, 
независимо от тяхното наименование 
или форма, които уреждат договорните 
отношения между доставчика на 
посреднически услуги и получателите 
на услугите.

р) „общи условия“ означава всички 
общи условия или спецификации от 
доставчика на услугата, независимо от 
тяхното наименование или форма, които 
уреждат договорните отношения между 
доставчика на посреднически услуги и 
получателите на услугите и които се 
определят едностранно от 
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доставчика на посреднически онлайн 
услуги, като това едностранно 
определяне на условията се преценява 
въз основа на цялостна оценка, за 
която относителният размер на 
засегнатите лица, фактът, че е 
проведено договаряне или че някои 
разпоредби от общите условия може 
да са били предмет на такова 
договаряне и да са били определени 
заедно от съответния доставчик и 
получател, сами по себе си не са 
решаващи; или правилата, определени 
от доставчика на посреднически 
услуги, съгласно които на 
ползвателите ще бъде разрешено да 
използват съответната 
посредническа услуга.

Or. en

Обосновка

Формулировка от Регламента относно връзките платформа – предприятие.

Изменение 732
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „общи условия“ означава всички 
общи условия или спецификации, 
независимо от тяхното наименование 
или форма, които уреждат договорните 
отношения между доставчика на 
посреднически услуги и получателите 
на услугите.

р) „общи условия“ означава всички 
общи условия или спецификации, 
независимо от тяхното наименование 
или форма, които уреждат договорните 
отношения между доставчика на 
посреднически услуги и получателите 
на услугите. В онлайн условията си 
доставчиците на онлайн услуга не 
могат да изискват повече, отколкото 
е предвидено в националните правила 
на мястото на предоставяне на 
услугата.

Or. fr
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Изменение 733
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „съображения от по-висш 
обществен интерес“ са съображения, 
признати като такива в практиката 
на Съда на ЕС, включително и 
следните основания: обществения 
ред; обществената сигурност; 
обществената безопасност; 
общественото здраве; запазването на 
финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност; 
защитата на потребителите, 
получателите на услуги и 
работниците, защитата на 
младежта; добросъвестността на 
търговските сделки, борбата с 
измамите; опазването на околната 
среда и на градската среда, здравето 
на животните, интелектуалната 
собственост; опазване на 
националното историческо и 
културно наследство; цели на 
социалната политика и цели на 
културната политика; жилищно 
настаняване.

Or. en

Изменение 734
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „доставчик на медийни услуги“ 
означава физическо или юридическо 
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лице, което носи редакционна 
отговорност за съдържанието и 
услугите, които предлага, определя 
начина, по който то е организирано, и 
спазва специфични разпоредби, или 
доставчик на аудиовизуални медийни 
услуги по смисъла на член 1, 
параграф 1, буква а) от Директива 
2010/13/ЕС;

Or. en

Изменение 735
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „неясни модели“ означава 
онлайн интерфейс или част от него, 
който чрез своята структура, 
функция или начин на действие 
подкопава или нарушава 
автономността, вземането на 
решения или избора на получателите 
на услугата. 

Or. en

Изменение 736
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „онлайн място за търговия“ 
означава услуга, която чрез използване 
на софтуер, включително уебсайт, 
част от уебсайт или приложение, 
управлявани от търговеца или от 
негово име, позволява на 
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потребителите да сключват договори 
от разстояние с други търговци или 
потребители.

Or. en

Обосновка

С това изменение определението за онлайн места за търговия от Директива (ЕС) 
2019/2161 се въвежда в Законодателния акт за цифровите услуги (DSA), за да се даде 
определение за термина, използван в други предложени изменения. Важно е понятието 
„онлайн място за търговия“ да се разбира в широк смисъл, за да се осигури неговата 
устойчивост на бъдещите развития.

Изменение 737
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „неясен модел“ означава онлайн 
интерфейс или част от него, който 
чрез своята структура, дизайн или 
функционалност подкопава или 
нарушава автономността, вземането 
на решения, предпочитанията или 
избора на получателите на услугата.

Or. en

Обосновка

Определението на „неясни модели“ трябва да придружава съответстващото 
изменение на член 13а (нов).

Изменение 738
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
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „неясен модел“ означава 
потребителски интерфейс, 
проектиран или манипулиран със 
значителен ефект на подкопаване или 
нарушаване на автономията, 
вземането на решения или избора на 
потребителя.

Or. en

Обосновка

В съответствие с позицията на Европейския парламент относно рамката за 
изкуствен интелект (ИИ).

Изменение 739
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „хора с увреждания“ означава 
хора по смисъла на член 3, параграф 1 
от Директива (ЕС) 2019/882.

Or. en

Изменение 740
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „хора с увреждания“ означава 
хора по смисъла на член 3, параграф 1 
от Директива (ЕС) 2019/882.
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Or. en

Изменение 741
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рб) „компетентен орган“ означава 
всяко физическо или юридическо лице 
на държавите членки, което е 
определено от държавите членки в 
съответствие с тяхното национално 
право да извършва задачи, сред които 
е борбата с незаконното съдържание 
онлайн, включително 
правоприлагащите и 
административните органи, които 
отговарят за осигуряване на 
спазването на законодателството, 
приложимо в някои конкретни 
области, независимо от естеството 
или специфичния предмет на това 
законодателство.

Or. en

Изменение 742
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
Член 2 – параграф 1 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рб) „хора с увреждания“ означава 
хора с увреждания по смисъла на 
член 3, точка 1 от Директива (ЕС) 
2019/882.

Or. en
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Изменение 743
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква рб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рб) „хора с увреждания“ означава 
хора по смисъла на член 3, точка 1 от 
Директива (ЕС) 2019/882.

Or. en

Обосновка

Определението на „хора с увреждания“ ще гарантира, че достъпността се тълкува 
по смисъла на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това 
определение ще осигури и съгласуваност със съществуващото законодателство на 
Съюза относно достъпността на услугите и продуктите, а именно Европейския акт 
за достъпността.

Изменение 744
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква рв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рв) „онлайн места за търговия“ 
означава услуга, която чрез използване 
на софтуер, включително уебсайт, 
част от уебсайт или приложение, 
управлявани от търговеца или от 
негово име, позволява на потребителя 
да сключва договори от разстояние с 
други търговци или потребители в 
съответствие с Директива 
2005/29/ЕО.

Or. en
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Изменение 745
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
Член 2 – точка 1 – буква рв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рв) „дълбинен фалшификат“ 
означава генерирано или 
манипулирано изображение, аудио- 
или видео съдържание, което 
значително наподобява 
съществуващи лица, обекти, места 
или други субекти или събития и 
създава погрешно впечатление на 
дадено лице, че е автентично или 
достоверно.

Or. en

Изменение 746
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Паул Танг, Ева Каили, Исмаил Ертуг, Евелин Регнер, Мартин 
Ширдеван, Тимо Вьолкен, Корнелия Ернст, Биргит Зипел, Алекс Аджус Салиба, 
Клеър Дейли

Предложение за регламент
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a.
1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество 
предоставят и показват единствено 
онлайн реклами, които се основават 
на контекстуална информация като 
ключови думи, езиков контекст или 
приблизителния географски регион на 
получателя на услугата, на когото се 
предоставя или показва реклама.
2. Използването на 
контекстуалната информация, 
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посочена в параграф 1, се допуска 
единствено ако рекламата се 
предоставя в реално време, 
свързаните с нея данни не се 
съхраняват и тя не включва пряко 
или, посредством комбинирането ѝ с 
друга информация, непряко 
идентифициране на физическо лице 
или група от лица, по-специално чрез 
идентификатор като име, 
идентификационен номер, данни за 
точното местонахождение, онлайн 
идентификатор или един или повече 
фактори, специфични за 
физическата, физиологическата, 
генетичната, психическата, 
икономическата, културната или 
социалната идентичност на това 
физическо лице или тази група от 
лица.
3. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
предоставят и показват реклама в 
своите онлайн интерфейси или на 
услуги на трети страни, гарантират, 
че получателите на услугата могат 
да идентифицират, за всяка 
конкретна реклама, показана на всеки 
отделен получател, по ясен и 
недвусмислен начин и в реално време:
а) че показаната информация 
представлява реклама;
б) физическото или 
юридическото лице, от чието име се 
показва рекламата;
в) подробна информация относно 
основните параметри, използвани за 
определяне на получателя, на когото 
се предоставя и показва рекламата.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 747
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a.
Условия за спазване на задълженията 

за надлежна проверка
Доставчиците на посреднически 
услуги се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, когато те 
не изпълняват задълженията за 
надлежна проверка, определени в 
глава III от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 748
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена от 

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена от 
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получател на услугата, или в 
предоставяне на достъп до 
далекосъобщителна мрежа, доставчикът 
на услуги не носи отговорност за 
пренасяната информация, при условие 
че доставчикът:

получател на услугата, или в 
предоставяне на достъп до 
далекосъобщителна мрежа или в 
подобряване на сигурността на този 
пренос, доставчикът на услуги не носи 
отговорност за пренасяната 
информация, при условие че 
доставчикът:

Or. en

Изменение 749
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена от 
получател на услугата, или в 
предоставяне на достъп до 
далекосъобщителна мрежа, доставчикът 
на услуги не носи отговорност за 
пренасяната информация, при условие 
че доставчикът:

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена от 
получател на услугата, или в 
предоставяне на достъп до 
далекосъобщителна мрежа, доставчикът 
на услуги по принцип не носи 
отговорност за пренасяната 
информация, при условие че 
доставчикът:

Or. fr

Изменение 750
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Този член не засяга 
възможността съд или административен 
орган, в съответствие с правните 
системи на държавите членки, да 

3. Този член не засяга 
възможността съд или функционално 
независим административен орган, в 
съответствие с правните системи на 
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изисква от доставчика на услуги да 
прекрати или предотврати нарушение.

държавите членки, да изисква от 
доставчика на услуги да прекрати или 
предотврати нарушение.

Or. en

Изменение 751
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена на 
получател на услугата, доставчикът на 
услуги не носи отговорност за 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, което се извършва 
единствено с цел да се подобри 
ефективността на по-нататъшния пренос 
на информация до други получатели на 
услугата по тяхно искане, при условие 
че:

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена на 
получател на услугата, доставчикът на 
услуги по принцип не носи отговорност 
за автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, което се извършва 
единствено с цел да се подобри 
ефективността на по-нататъшния пренос 
на информация до други получатели на 
услугата по тяхно искане, при условие 
че:

Or. fr

Изменение 752
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
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена на 

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена на 
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получател на услугата, доставчикът на 
услуги не носи отговорност за 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, което се извършва 
единствено с цел да се подобри 
ефективността на по-нататъшния пренос 
на информация до други получатели на 
услугата по тяхно искане, при условие 
че:

получател на услугата, доставчикът на 
услуги не носи отговорност за 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, което се извършва 
единствено с цел да се подобри 
ефективността или сигурността на по-
нататъшния пренос на информация до 
други получатели на услугата по тяхно 
искане, при условие че:

Or. en

Обосновка

Услугите по кеширане не само съхраняват информация, но също така може да се 
използват за сканиране на информация за злонамерен софтуер, вируси и други рискове 
за киберсигурността.

Изменение 753
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доставчикът не променя 
информацията;

а) доставчикът не променя 
окончателното съдържание;

Or. en

Изменение 754
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в съхраняването на информация, 
предоставена от получател на услугата, 

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в съхраняването или 
разрешаването за съхраняване на 
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доставчикът на услуги не носи 
отговорност за информацията, 
съхранявана по искане на получател на 
услугата, при условие че доставчикът:

информация, предоставена от получател 
на услугата, доставчикът на услуги не 
носи отговорност за информацията, 
съхранявана по искане на получател на 
услугата, при условие че доставчикът:

Or. en

Изменение 755
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в съхраняването на информация, 
предоставена от получател на услугата, 
доставчикът на услуги не носи 
отговорност за информацията, 
съхранявана по искане на получател на 
услугата, при условие че доставчикът:

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в съхраняването на информация, 
предоставена от получател на услугата, 
доставчикът на услуги по принцип не 
носи отговорност за информацията, 
съхранявана по искане на получател на 
услугата, при условие че доставчикът:

Or. fr

Изменение 756
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не е запознат с незаконна 
дейност или незаконно съдържание и, 
по отношение на искове за 
обезщетение за вреди, не е запознат с 
факти или обстоятелства, от които 
да е видна незаконната дейност или 
незаконното съдържание; или

а) не е запознат с очевидно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления;

Or. nl
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Изменение 757
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не е запознат с незаконна 
дейност или незаконно съдържание, а по 
отношение на искове за обезщетение за 
вреди, не е запознат с факти или 
обстоятелства, от които да е видна 
незаконната дейност или незаконното 
съдържание; или

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr


