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Изменение 758
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) веднага след като се запознае или 
узнае за тях действа експедитивно за 
премахване или блокиране на достъпа 
до незаконното съдържание.

б) веднага след като се запознае или 
узнае за тях премахва или блокира 
експедитивно и трайно достъпа до 
незаконното съдържание; 
„експедитивно“ означава незабавно 
или възможно най-бързо и във всеки 
случай не по-късно от 30 минути, 
когато незаконното съдържание е 
свързано с излъчване на спортна или 
развлекателна проява на живо.

Or. en

Обосновка

Most of the economic value of the broadcast of a live sports or entertainment event lies in the 
live dimension and most of that value is lost when the event ends. In order to make the current 
system work for live content, the notion of 'expeditious' has to be clarified. Therefore, to keep 
enforcement meaningful, the removal or disabling of access to illegal broadcasts of live 
sports or entertainment events shall be done as quickly as possible and definitely before the 
end of the match or concert or live show etc. The Dutch District Court in The Hague clarified 
for the first time in the ECATEL case in 2018 that the removal of infringing live content has to 
be done within maximum 30 minutes. European Parliament resolution of 19 May 2021 with 
recommendations to the Commission on challenges of sports events organisers in the digital 
environment (2020/2073(INL)) asks for such clarification so that 'expeditiously' in this 
context is considered to mean immediately or as fast as possible and in any event no later 
than within 30 minutes of the receipt of the notification from right holders or from a certified 
trusted flagger.

Изменение 759
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 5 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) веднага след като се запознае или 
узнае за тях действа експедитивно за 
премахване или блокиране на достъпа 
до незаконното съдържание.

б) веднага след като се запознае с 
тях действа за премахване или 
блокиране на достъпа до незаконното 
съдържание, ако съдържанието или 
дейността следва да се считат за 
незаконни съгласно член 2, буква ж).

Or. en

Изменение 760
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) веднага след като се запознае 
или узнае за тях действа експедитивно 
за премахване или блокиране на достъпа 
до незаконното съдържание.

б) веднага след като узнае за явно 
незаконно съдържание действа 
експедитивно за премахване или 
блокиране на достъпа до това 
незаконно съдържание.

Or. nl

Изменение 761
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) веднага след като се запознае или 
узнае за тях действа експедитивно за 
премахване или блокиране на достъпа 
до незаконното съдържание.

б) веднага след като се запознае или 
узнае за тях действа незабавно за 
премахване или блокиране на достъпа 
до незаконното съдържание.

Or. en
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Изменение 762
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) веднага след като се запознае или 
узнае за тях действа експедитивно за 
премахване или блокиране на достъпа 
до незаконното съдържание.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 763
Херт Буржоа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При тълкуването на 
понятието „експедитивно“ винаги се 
вземат под внимание всички 
специфични обстоятелства, по-
специално големината на доставчика 
на услуги и ресурсите, с които 
разполага или би трябвало да 
разполага.

Or. nl

Изменение 764
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 2. Параграф 1 не се прилага:
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получателят на услугата действа под 
ръководството или контрола на 
доставчика.

a)  когато получателят на услугата 
действа под ръководството или 
контрола на доставчика;
б)  спрямо пазари, които се 
считат за много големи платформи в 
съответствие с член 25 и които не 
спазват член 11, член 13, член 14, 
параграф 1, член 19, параграф 1, 
член 22, член 24 и член 29 по 
отношение на задълженията за 
надлежна проверка;
в)  спрямо много големи 
платформи в съответствие с член 25, 
ако не спазват задълженията 
съгласно член 9 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 765
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
получателят на услугата действа под 
ръководството или контрола на 
доставчика.

2. Параграф 1 не се прилага, когато 
получателят на услугата действа под 
ръководството, решаващото влияние 
или контрола на доставчика.

Or. en

Изменение 766
Мортен Льокегор, Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на 
онлайн платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на 
сделката, се предоставят от самата 
онлайн платформа или от получател 
на услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 5, параграф 3 е една от малкото разпоредби в Законодателния акт за цифровите 
услуги, в които се разглеждат онлайн пазарите и безопасността на потребителите. 
Намерението е да се кодифицират решенията на Съда на ЕС. Това е положително. 
Въпреки това формулировката на член 5, параграф 3 е недостатъчна и с нея се 
въвеждат нови определения и критерии, заместващи утвърдените определения в 
законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите по отношение 
на понятията „активен“, „пасивен“ и „насочване“. Това създава правна несигурност.

Изменение 767
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 5 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна конкретната 
сделка, така че да се вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол. Освен това 
освобождаването от отговорност по 
параграф 1 не се прилага, в случай че 
онлайн платформа позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци от трети 
държави, когато няма икономически 
оператор вътре в Съюза, който да 
носи отговорност за безопасността 
на продукта от името на съответния 
търговец.

Or. en

Изменение 768
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
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разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол. Във връзка с 
това се предоставя на разположение 
процедура за предявяване на регресен 
иск от онлайн платформата срещу 
търговеца, който носи 
действителната отговорност.

Or. fr

Изменение 769
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.
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услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

Or. en

Обосновка

Почти невъзможно е човек да бъде „относително осведомен“, когато става въпрос за 
използване на изкуствен интелект и използвано от платформа насочване чрез 
алгоритъм. Случаи от практиката показаха, че масовите измами са чести въпреки 
различните равнища на осведоменост на потребителите (вж. продажбите на маски 
по време на кризата с COVID). Накрая, не е ясно какво би включвало 
„законодателството за защита на потребителите“.

Изменение 770
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
пазарите съгласно законодателството 
за защита на потребителите, когато 
такъв онлайн пазар представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

Or. en
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Обосновка

Вече е дадено определение на пазарите.

Изменение 771
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самия доставчик на 
хостинг услуги или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

Or. en

Изменение 772
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на 
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платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

доставчиците на онлайн пазари 
съгласно законодателството за защита 
на потребителите, когато такъв онлайн 
пазар представя конкретната 
информация или по друг начин прави 
възможна въпросната конкретна сделка 
по начин, който би накарал средния и 
относително осведомен потребител да 
вярва, че информацията или продуктът 
или услугата, които са предмет на 
сделката, се предоставят от самия 
онлайн пазар или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

Or. en

Изменение 773
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние с търговци, когато такава 
онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на сделката, 
се предоставят от самата онлайн 
платформа или от получател на 
услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.
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ръководство или контрол.

Or. en

Изменение 774
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доставчиците на 
посреднически услуги се считат за 
недопустими за освобождаването от 
отговорност, посочено в членове 3, 4 и 
5, когато основната им цел е да 
извършват или улесняват незаконни 
дейности.

Or. en

Изменение 775
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграф 1 не се прилага, 
когато доставчикът на 
посреднически услуги извършва 
незаконни дейности.

Or. en

Изменение 776
Мортен Льокегор, Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Отговорност на онлайн платформа, 
която позволява на потребителите 

да сключват договори от разстояние с 
търговци

1. В допълнение към член 5, 
параграф 1, онлайн платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, не се ползва от 
предвиденото в член 5 освобождаване 
от отговорност, ако не спазва 
задълженията, посочени в членове 11, 
13б, 13в, 14, 22 или 24a. Освен това 
такова освобождаване от 
отговорност не се дава на онлайн 
платформа, ако не спазва 
специфичните изисквания за 
предоставяне на информация при 
договори, сключени на онлайн пазари, 
в съответствие с член 6a, параграф 1 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.
2. Освобождаването от 
отговорност по член 5, параграф 1 и 
по параграф 1 от настоящия член не 
се прилага по отношение на 
отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на 
сделката, се предоставят от самата 
онлайн платформа или от получател 
на услугата, който действа под 
нейния контрол, ръководство или 
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решаващо влияние.
3. Значимите критерии за 
оценяване дали онлайн платформата 
упражнява такъв контрол, 
ръководство или решаващо влияние 
върху търговеца включват следното:
a) договорът между търговеца и 
потребителя е сключен 
изключително посредством 
механизми, предоставени в 
платформата;
б) операторът на онлайн 
платформата не разкрива 
самоличността на търговеца или 
координатите за връзка, докато не 
бъде сключен договорът между 
търговеца и потребителя;
в) операторът на онлайн 
платформата използва изключително 
системи за плащане, които му дават 
възможност да задържа плащания, 
извършени от потребителя към 
търговеца;
г) условията на договора между 
търговеца и потребителя се 
определят по същество от оператора 
на онлайн платформата;
д) цената, която потребителят 
следва да плати, се определя от 
оператора на онлайн платформата;
е) онлайн платформата предлага 
на пазара продукта или услугата от 
свое собствено име, вместо да 
използва името на търговеца, който 
ще ги предостави;
4. Освобождаването от 
отговорност по член 5, параграф 1 от 
настоящия регламент не се прилага, в 
случай че онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци от трети държави, когато:
a) няма икономически оператор 
вътре в Съюза, който да носи 
отговорност за безопасността на 
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продукта, или когато 
икономическият оператор е наличен, 
но не отговаря на искове; и
б) продуктът не е в 
съответствие с относимото право на 
Съюза или национално право в 
областта на безопасността и 
съответствието на продуктите;
5. Потребителите, които 
сключват договори от разстояние с 
търговци, имат право да поискат 
обезщетение от онлайн 
платформата за нарушаване на 
предвидените в настоящия регламент 
задължения и в съответствие с 
относимото право на Съюза и 
национално право, т.е. отговорност 
за обезщетение за нанесени вреди, на 
което потребителят би имал право в 
съответствие с правилата на ЕС в 
областта на отговорността за 
продуктите (Директива 85/374/ЕИО 
на Съвета), ако продуктът е 
дефектен и продаден в ЕС.
6. Онлайн платформата има 
право да поиска обезщетение от 
търговеца, който е използвал 
услугите ѝ, в случай на неспазване от 
страна на този търговец на 
задълженията му съгласно 
настоящия регламент по отношение 
на онлайн платформата или по 
отношение на потребителите.

Or. en

Обосновка

Important  new amendment which restores fair competition and align EU-importers and  
traders with third country traders.     By  laying the responsibility on the online marketplaces 
it makes an incitement  for them to make sure that only responsible traders from 3rd  
countries have access to EU consumers.       A big cost and responsible for EU companies are 
the duty to keep insurance etc. for product liability – in this regard the report from the 
rapporteur is insufficient, why it is suggested to make it clear that the online market places 
are liable for damages caused by defective products in line with the responsibility of physical 
importers and EU manufactures.
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Изменение 777
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Отговорност на онлайн платформа, 
която позволява на потребителите 

да сключват договори от разстояние с 
търговци

1. В допълнение към член 5, 
параграф 1, онлайн платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, не се ползва от 
предвиденото в член 5 освобождаване 
от отговорност, ако не спазва 
задълженията, посочени в членове 11, 
13б, 13в, 14, 22 или 24a.
Освен това такова освобождаване от 
отговорност не се дава на онлайн 
платформа, ако не спазва 
специфичните изисквания за 
предоставяне на информация при 
договори, сключени на онлайн пазари, 
в съответствие с член 6a, параграф 1 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.
2. Освобождаването от 
отговорност по член 5, параграф 1 и 
по параграф 1 от настоящия член не 
се прилага по отношение на 
отговорността на онлайн 
платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
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начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на 
сделката, се предоставят от самата 
онлайн платформа или от получател 
на услугата, който действа под 
нейния контрол, ръководство или 
решаващо влияние.
3. Значимите критерии за 
оценяване дали онлайн платформата 
упражнява такъв контрол, 
ръководство или решаващо влияние 
върху търговеца включват, наред с 
другото, следното:
a) договорът между търговеца и 
потребителя е сключен 
изключително посредством 
механизми, предоставени в 
платформата;
б) операторът на онлайн 
платформата не разкрива 
самоличността на търговеца или 
координатите за връзка, докато не 
бъде сключен договорът между 
търговеца и потребителя;
в) операторът на онлайн 
платформата използва изключително 
системи за плащане, които му дават 
възможност да задържа плащания, 
извършени от потребителя към 
търговеца;
г) условията на договора между 
търговеца и потребителя се 
определят по същество от оператора 
на онлайн платформата;
д) цената, която потребителят 
следва да плати, се определя от 
оператора на онлайн платформата; 
или
е) онлайн платформата предлага 
на пазара продукта или услугата от 
свое собствено име, вместо да 
използва името на търговеца, който 
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ще ги предостави;
4. Освобождаването от 
отговорност по член 5, параграф 1 от 
настоящия регламент не се прилага, в 
случай че онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци от трети държави, когато:
a) няма икономически оператор 
вътре в Съюза, който да носи 
отговорност за безопасността на 
продукта, или когато 
икономическият оператор е наличен, 
но не отговаря на искове, нито 
предприема мерки за поправяне на 
вредата; и
б)  продуктът не е в 
съответствие с относимото право на 
Съюза или национално право;
5. Потребителите, които 
сключват договори от разстояние с 
търговци, имат право да поискат 
обезщетение от онлайн 
платформата за нарушаване на 
предвидените в настоящия регламент 
задължения и в съответствие с 
относимото право на Съюза и 
национално право.
6. Онлайн платформата има 
право да поиска обезщетение от 
търговеца, който е използвал 
услугите ѝ, в случай на неспазване от 
страна на този търговец на 
задълженията му съгласно 
настоящия регламент по отношение 
на онлайн платформата или по 
отношение на потребителите.

Or. en

Изменение 778
Алекс Аджус Салиба
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Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Отговорност на доставчиците на 

онлайн пазари
1. Доставчиците на онлайн 
пазари носят отговорност за вреди, 
произтичащи от непредприемане на 
подходящи мерки за защита на 
потребителите от незаконни 
дейности при получаване на 
надеждни доказателства за такива 
незаконни дейности.
2. Доставчиците на онлайн 
пазари носят отговорност и за 
неспазване на задълженията за 
надлежна проверка съгласно 
настоящия регламент.
3. Доставчиците на онлайн 
пазари носят отговорност за вреди, 
неизпълнение на договора и проблеми с 
гаранцията, произтичащи от 
непредоставяне на информация на 
потребителите за доставчика на 
стоките или услугите в 
съответствие с член 4, параграф 5 от 
Директива (ЕС) 2019/2161.
4. Доставчиците на онлайн 
пазари носят отговорност за 
непредприемане на разумни стъпки за 
премахване на подвеждаща 
информация или за блокиране на 
достъпа до нея, след като са получили 
уведомление за подвеждаща 
информация, представена от 
търговци.
5. Когато доставчикът на онлайн 
пазар упражнява контрол или 
преобладаващо влияние върху 
търговеца, потребителят може да 
упражни правата си и да използва 
средствата за правна защита, 
предвидени в договора между 
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търговеца и потребителя, спрямо 
оператора на онлайн пазара. 
Съдилищата вземат под внимание 
обективни или субективни елементи 
при преценката дали онлайн пазарът 
упражнява такъв контрол или 
преобладаващо влияние върху 
търговеца. Значимите критерии 
включват, наред с другото, следното:
a) съобщената информация или 
представянето на услугата или 
продукта са поднесени така, че 
потребителите биха могли разумно 
да считат, че продуктът или 
услугата се предоставят от 
оператора на онлайн пазара;
б) договорът между търговеца и 
потребителя е сключен 
изключително чрез механизми, 
предоставени в онлайн пазара;
в) доставчикът на онлайн пазара 
не разкрива самоличността на 
търговеца или координатите за 
връзка, докато не бъде сключен 
договорът между търговеца и 
потребителя;
г) доставчикът на онлайн пазара 
използва изключително системи за 
плащане, които му дават 
възможност да задържа плащания, 
извършени от потребителя към 
търговеца;
д)  условията на договора между 
търговеца и потребителя се 
определят по същество от оператора 
на онлайн пазара;
е) цената, която потребителят 
следва да плати, се определя от 
оператора на онлайн пазара;
ж) предлагането на пазара е 
съсредоточено върху оператора на 
онлайн пазара, а не върху търговците; 
или
з) доставчикът на онлайн пазара 
обещава доброволно да следи 
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поведението на търговците и да 
налага съответствие със 
стандартите си извън изискуемото 
по закон.
6. Доставчиците на онлайн 
пазари носят отговорност, когато 
търговецът е идентифициран, но не 
предприема мерки за поправяне на 
вредата.
7. Доставчиците на онлайн 
пазари имат правото да предявят 
регресен иск в случаите, в които 
търговецът не е положил 
достатъчно равнище на грижа, за да 
покрият частта от обезщетението, 
отговаряща на тяхната част от 
отговорността за причинените 
вреди, изпълнението на договора или 
проблемите с гаранциите.

Or. en

Обосновка

Въпреки че с предложения член 5, параграф 3 пазарите могат да бъдат държани 
отговорни в случаите, в които представят въпросната информация или е направено 
така, че потребителите да счетат, че самият пазар е продавачът, тази разпоредба 
не стига достатъчно далеч. Със Законодателния акт за цифровите услуги трябва да 
се установи ясен режим за отговорност, за да бъдат преодолени 
широкоразпространените незаконни дейности в онлайн пазарите, и да се гарантира, 
че потребителите са защитени и обезщетени по подходящ начин, ако са понесли 
вреди.

Изменение 779
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Доброволни разследвания по 

собствена инициатива и спазване на 
правните норми
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Доставчиците на посреднически 
услуги не се считат за недопустими 
за освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива или други дейности, 
насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 780
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Доброволни разследвания по 

собствена инициатива и спазване на 
правните норми

Доставчиците на посреднически 
услуги не се считат за недопустими 
за освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива или други дейности, 
насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Не следва да е необходимо платформите да предприемат доброволни действия извън 
изискуемото от закона, ако последният е ясен по отношение на задълженията, които 
те трябва да изпълняват. Не е необходимо да добавяме още защити за доставчиците 
на посреднически услуги, които предприемат „доброволни“ действия. Това би могло да 
намали ефективността на изпълнението. Предприемането на доброволно действие 
само по себе си не означава, че платформите ще защитават потребителите 
ефективно.

Изменение 781
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Доброволни разследвания по 

собствена инициатива и спазване на 
правните норми

Доставчиците на посреднически 
услуги не се считат за недопустими 
за освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива или други дейности, 
насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 782
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически 
услуги не се считат за недопустими 
за освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива или други дейности, 
насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 783
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически 
услуги не се считат за недопустими 
за освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива или други дейности, 
насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 

заличава се
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настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Този член не е необходим, тъй като до момента съдилищата не са се произнасяли, че 
например използването на предоставяния от YouTube идентификатор на 
съдържанието е довело до активна роля на YouTube в предоставянето на 
съдържанието от потребителите на YouTube. Дружествата следва да бъдат 
насърчавани да въвеждат иновации в своите практики за модериране на 
съдържанието, но следва да изключим възможността на дружествата да се 
осигурява още по-голяма безнаказаност във връзка с вземането на решение относно 
законосъобразността на съдържанието онлайн.

Изменение 784
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива или други дейности, 
насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

Доставчиците на посреднически услуги 
се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, когато 
извършват или улесняват незаконни 
дейности или когато не изпълняват 
задълженията за надлежна проверка, 
определени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 785
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Лоранс Фаренг, 
Стефан Сежурне, Кристоф Грюдлер, Карен Мелкиор
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само защото 
извършват доброволни разследвания по 
собствена инициатива или други 
дейности, насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само защото 
извършват доброволни разследвания по 
собствена инициатива или други 
дейности, насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза или 
националното право в съответствие 
с правото на Съюза, включително 
Хартата на основните права на ЕС и 
изискванията, определени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 786
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена инициатива 
или други дейности, насочени към 
засичане, идентифициране и премахване 
или блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, защото 
извършват доброволни разследвания по 
собствена инициатива или други 
дейности, насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание с цел налагане на 
изпълнението на техните общи 
условия в съответствие с член 12, или 
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включително тези, определени в 
настоящия регламент.

предприемат необходимите мерки за 
спазване на изискванията на правото на 
Съюза или националното право, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Доброволните мерки не следва да се прилагат единствено спрямо незаконното 
съдържание, а и спрямо съдържанието, което не е разрешено съгласно общите 
условия на даден доставчик.

Изменение 787
Арба Кокалари, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса 
Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само защото 
извършват доброволни разследвания 
по собствена инициатива или други 
дейности, насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само защото 
предприемат необходимите 
доброволни разследващи мерки по 
собствена инициатива, насочени към 
засичане, идентифициране и премахване 
или блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание с цел спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент, без да се засяга 
свободата на изразяване на мнение.

Or. en

Обосновка

Целта е да се предотврати прекомерно премахване на съдържание.
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Изменение 788
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само защото 
извършват доброволни разследвания по 
собствена инициатива или други 
дейности, насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 789
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, предприемани в 
съответствие с алинея 1, са 
ефективни, пропорционални, 
специфични, насочени и в 
съответствие с Хартата.

Or. en

Изменение 790
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Барбара Талер
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че такива мерки 
са придружени от подходящи 
гаранции, като например надзор, 
документиране и проследимост, или 
допълнителни мерки за гарантиране, 
че разследванията по собствена 
инициатива са точни, обосновани от 
правна гледна точка и не водят до 
прекомерно премахване на 
съдържание.

Or. en

Обосновка

Целта е да се предотврати прекомерно премахване на съдържание.

Изменение 791
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алинея 1 се прилага само когато 
посредническите услуги са в 
съответствие със задълженията за 
надлежна проверка, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 792
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Неналагане на общи задължения за 
контрол или активно търсене на 
факти

Неналагане на общо задължение за 
контрол

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо за правна сигурност по отношение на други части на 
текста.

Изменение 793
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 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност.

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност. Настоящият регламент не 
възпрепятства доставчиците да 
предлагат криптирани от край до 
край услуги. Предоставянето на 
такива услуги не представлява 
основание за понасяне на отговорност 
или за недопустимост за 
освобождаванията от отговорност.

Or. en

Обосновка

Криптирането е важен инструмент за киберсигурност и каквито и да е ограничения 
върху него или изисквания за допускане на „заден вход“ биха застрашили гражданите 
и предприятията на ЕС.
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Изменение 794
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност.

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност. Никоя разпоредба от 
настоящия регламент не се тълкува 
като упълномощаване, изискване или 
препоръчване на използването на 
автоматизирано вземане на решения 
или следене на поведението на голям 
брой физически лица.

Or. en

Изменение 795
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност.

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност, освен ако услугата на 
информационното общество не играе 
активна роля в одобряването, 
изменянето или редактирането на 
информацията, издавана от 
получателя на услугата.
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Or. en

Обосновка

Обосновка: Въпреки че неналагането на общо задължение за контрол е важен аспект 
на Законодателния акт за цифровите услуги, платформите, които имат 
способността да оформят съдържанието, предоставяно от получател на услугата, 
преди неговото публикуване, следва да бъдат задължени да гарантират 
предварително, че одобреното съдържание не нарушава никакви закони.

Изменение 796
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На доставчиците на посреднически 
услуги не се налага общо задължение за 
контрол на информацията, която те 
пренасят или съхраняват, нито за 
активно търсене на факти или 
обстоятелства, сочещи незаконна 
дейност.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 797
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Никоя разпоредба от настоящия 
регламент не възпрепятства 
доставчиците на посреднически 
услуги да предлагат криптирани от 
край до край услуги, нито превръща 
предоставянето на такива услуги в 
причина за понасяне на отговорност 
или загуба на имунитет.
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Or. en

Обосновка

Определени разпоредби биха могли да се тълкуват като намеса в свободата на 
дружествата да осъществяват стопанската си дейност. Следователно трябва да се 
посочи изрично, че Законодателният акт за цифровите услуги не следва случайно да 
променя правния статут на криптирането. Всяка такава промяна би имала сериозни 
последици и следва да бъде продукт на много ясен, внимателен и информиран дебат.

Изменение 798
Петра Камереверт, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Забрана за намеса в съдържанието и 
услугите, предлагани от доставчици 

на медийни услуги и издатели на 
публикации в пресата

1. Доставчиците на 
посреднически услуги не премахват, не 
блокират достъпа до или не се 
намесват по друг начин в 
съдържанието и услугите, 
предоставяни от доставчици на 
медийни услуги, които носят 
редакционната отговорност и 
спазват разпоредби в съответствие с 
правото на ЕС и националното право, 
или от издатели на публикации в 
пресата по смисъла на член 2, точка 4 
от Директива (ЕС) 2019/790. 
Профилите на издатели и 
доставчици на медийни услуги не се 
спират на основание на предлаганите 
от тях законно съдържание и услуги. 
2. Настоящият член не засяга 
възможността независим съдебен или 
административен орган да изиска от 
доставчика на медийни услуги да 
прекрати или предотврати 
нарушение на приложимото право на 
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Съюза или национално право.

Or. en

Обосновка

Intermediaries should not assume editor-like roles as they currently sometimes do. Thus, a 
general prohibition of interference with content and services provided by media service 
providers and Publishers of press publications is needed, as secondary control of media 
content in compliance with sector-specific rules and national law and constitutions would 
pose great risks to media freedom and the availability of trustworthy information online. As 
such content and services should benefit from a special regime that presumes their legality, 
intermediary service providers likewise should not be held liable for it.

Изменение 799
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заповеди за предприемане на действия 
срещу незаконно съдържание

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 800
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
незаконно съдържание, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
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заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

привеждането в действие на заповедта, 
като посочват предприетите действия и 
кога са предприети те. При условие че 
са предоставени необходимите 
гаранции, такива заповеди биха могли 
по-специално да се изразяват в 
динамични заповеди, обхващащи 
пълен каталог, издадени от съдебни 
или административни органи, които 
изискват прекратяване или 
предотвратяване на нарушение.

Or. en

Изменение 801
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в 
действие на заповедта, като 
посочват предприетите действия и кога 
са предприети те.

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

Във връзка с въпросите в областта на 
защитата на потребителите, 
настоящата разпоредба се прилага 
спрямо компетентните 
административни органи, които 
издават заповед към онлайн 
платформи да предприемат действия 
срещу продукти или услуги, които се 
популяризират или предлагат 
незаконно на потребителите.
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Or. en

Изменение 802
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу един 
или повече конкретни елементи с 
незаконно съдържание, издадена от 
съответния национален съдебен 
орган, или заповед срещу предлагане на 
незаконни стоки или услуги, издадена 
от съответните национални 
административни или съдебни органи 
посредством доверени и защитени 
комуникационни канали, въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
привеждането в действие на заповедта, 
като посочват предприетите действия и 
кога са предприети те.

Or. en

Изменение 803
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
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издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза или 
националното право, което е в 
съответствие с правото на Съюза, 
включително Хартата на основните 
права на ЕС, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
привеждането в действие на заповедта, 
като посочват предприетите действия и 
кога са предприети те.

Or. en

Изменение 804
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи и 
адресирана пряко до доставчика на 
услуги в неговата държава на 
произход въз основа на приложимото 
право на Съюза или национално право, 
в съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

Or. en
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Изменение 805
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

1. При получаване на заповед 
посредством защитен 
комуникационен канал за 
предприемане на действия срещу 
конкретен елемент или множество 
елементи с незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

Or. en

Изменение 806
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретен индивидуален елемент с 
незаконно съдържание, получена и 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
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заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

Or. en

Обосновка

Заповедите следва да бъдат получени пряко от органите, а не посредством каквито и 
да е трети страни, което би поставило под съмнение действителността на 
заповедта.

Изменение 807
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 
предприетите действия и кога са 
предприети те.

 (Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 808
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Физически лица имат право да 
сигнализират за предполагаемо 
незаконно съдържание или да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение, посочени в член 68, да 
сигнализират за такова съдържание 
пред компетентните органи в 
тяхната държава на пребиваване, 
които експедитивно се произнасят с 
решение. Когато съдържанието се 
счита за незаконно съгласно 
националното право на държавата на 
пребиваване на физическото лице или 
за явно незаконно съгласно правото на 
Съюза, за това се подава сигнал до 
платформата за незабавно 
изпълнение на територията на 
държавата членка, издаваща 
заповедта, и до компетентните 
органи за преценка съгласно 
националното право.

Or. en

Изменение 809
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако доставчикът не може да 
изпълни заповедта за премахване, тъй 
като тя съдържа явни грешки или не 
съдържа достатъчно информация за 
изпълнението ѝ, той уведомява 
незабавно издалия заповедта орган.

Or. en
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Обосновка

ТСО: Доставчиците следва да уведомят издалия заповедта орган, ако има проблеми.

Изменение 810
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато доставчикът няма 
основно място на установяване или 
законен представител в държавата 
членка на издалия заповедта 
компетентен орган и доставчикът 
счита, че изпълнението на заповед, 
издадена съгласно параграф 1, би 
нарушило Хартата на основните 
права на Европейския съюз, правото 
на Съюза или националното право на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване 
или законният представител на 
доставчика, или че заповедта не 
отговаря на условията по параграф 2, 
доставчикът има право да подаде 
обосновано искане за решение на 
координатора на цифровите услуги 
от държавата членка на 
установяване.
Доставчикът уведомява издаващия 
заповедта орган за подаването на 
такова искане.

Or. en

Обосновка

Доставчиците следва да са в състояние да получат решение от координатора на 
цифровите услуги, преди да изпълнят заповед, когато се съмняват в правната ѝ 
обоснованост. Това е в съответствие с принципите, заложени в споразумението 
между Съвета и Парламента относно терористичното съдържание онлайн.
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Изменение 811
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. При получаване на такова 
искане координаторът на цифровите 
услуги разглежда своевременно 
заповедта и информира доставчика за 
решението си. Когато е съгласен 
изцяло или отчасти с мотивите на 
доставчика, координаторът на 
цифровите услуги съобщава своето 
възражение незабавно на 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка, в която се намира 
издаващият заповедта съдебен или 
административен орган. 
Координаторът на цифровите услуги 
може да реши да встъпи от името на 
доставчика във всяко предявяване на 
иск, обжалване или други правни 
производства във връзка със 
заповедта.

Or. en

Обосновка

ТСО: ролята на координатора на цифровите услуги следва да бъде да разгледа 
основателността на дадена заповед с оглед на аргументите и да вземе решение.

Изменение 812
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Докато възражението съгласно 
параграф 1в не бъде оттеглено се 
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спират всякакви наказания, глоби или 
други санкции, свързани с 
неизпълнението на заповед, издадена 
от съответните национални съдебни 
или административни органи, както 
и правното действие на заповедта.

Or. en

Обосновка

Когато действието на заповед е спряно, същото следва да важи и за евентуалните 
санкции за неизпълнението ѝ.

Изменение 813
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Параграфи 1б и 1в не се 
прилагат спрямо много големи онлайн 
платформи или когато съдържание е 
явно незаконно съгласно правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Много големите онлайн платформи разполагат с ресурси за предявяване на искове за 
обезщетение без намеса на координатора на цифровите услуги. Освен това няма 
вероятност явно незаконно съдържание да е законно в друга държава членка.

Изменение 814
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, поради 
които информацията представлява 
незаконно съдържание, като се прави 
позоваване на конкретната разпоредба 
на правото на Съюза или на 
националното право, която е нарушена;

– изложение на причините, поради 
които информацията представлява 
незаконно съдържание, като се прави 
позоваване на конкретната разпоредба 
на правото на Съюза или на 
националното право, която е нарушена, 
а когато заповедта е издадена от 
административни органи, изложение, 
потвърждаващо, че заповедта не 
накърнява основни права или че 
такова накърняване се извършва в 
съответствие с приложимото право;

Or. en

Изменение 815
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, поради 
които информацията представлява 
незаконно съдържание, като се прави 
позоваване на конкретната разпоредба 
на правото на Съюза или на 
националното право, която е нарушена;

– изложение на причините, поради 
които информацията представлява 
незаконно съдържание, като се прави 
позоваване на конкретната разпоредба 
на правото на Съюза или на 
националното право в съответствие с 
правото на Съюза, която е нарушена;

Or. en

Обосновка

Заповедите не следва да се основават на национални закони, които не са в 
съответствие с правото на Съюза.

Изменение 816
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, поради 
които информацията представлява 
незаконно съдържание, като се прави 
позоваване на конкретната разпоредба 
на правото на Съюза или на 
националното право, която е нарушена;

– достатъчно подробно 
изложение на причините, поради които 
информацията представлява незаконно 
съдържание, като се прави позоваване 
на конкретната разпоредба на правото 
на Съюза или на националното право, 
която е нарушена;

Or. en

Изменение 817
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, поради 
които информацията представлява 
незаконно съдържание, като се прави 
позоваване на конкретната разпоредба 
на правото на Съюза или на 
националното право, която е нарушена;

 (Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 818
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прецизно посочване на 
идентификационните данни на 
съответния национален съдебен или 
административен орган, издаващ 
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заповедта, и данни за лицето или 
лицата за връзка в рамките на 
посочения орган;

Or. en

Изменение 819
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– идентификацията на 
издаващия орган и средствата за 
проверка на автентичността на 
заповедта;

Or. en

Обосновка

ТСО: Трябва да има начин доставчиците да се уверят, че получават законна заповед.

Изменение 820
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– един или повече точни URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на съответното 
незаконно съдържание;

– ясно посочване на точното 
електронно местоположение на тази 
информация, като например точния 
URL адрес или адреси по 
целесъобразност, и, когато е 
необходимо, допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
съответното незаконно съдържание;

Or. en
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Изменение 821
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– един или повече точни URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на съответното 
незаконно съдържание;

– когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
съответното незаконно съдържание;

Or. en

Изменение 822
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– един или повече точни URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на съответното 
незаконно съдържание;

 (Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 823
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– един или повече точни URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 

– един или повече URL или, когато 
е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
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идентифицирането на съответното 
незаконно съдържание;

идентифицирането на съответното 
незаконно съдържание;

Or. en

Обосновка

Текстът трябва да бъде по-гъвкав, тъй като предоставянето на тази информация 
невинаги е лесно.

Изменение 824
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информация относно средствата 
за правна защита, с които разполагат 
доставчикът на услугата и получателят 
на услугата, който е предоставил 
съдържанието;

– информация относно средствата 
за правна защита, с които разполагат 
доставчикът на услугата и получателят 
на услугата, който е предоставил 
съдържанието, и които може да бъдат 
използвани в държавата членка на 
установяване на доставчика на 
услугата и/или в държавата членка на 
установяване на получателя на 
услугата, който е предоставил 
съдържанието;

Or. en

Обосновка

Средствата за правна защита може да бъдат използвани в държавата членка на 
установяване на доставчиците на услугата и/или в държавата членка на 
установяване на получателя на услугата, който е предоставил съдържанието.

Изменение 825
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– информация относно средствата 
за правна защита, с които разполагат 
доставчикът на услугата и получателят 
на услугата, който е предоставил 
съдържанието;

– информация относно 
механизмите за използване на 
средствата за правна защита, с които 
разполагат доставчикът на услугата и 
получателят на услугата, който е 
предоставил съдържанието, 
включително срокове за обжалване;

Or. en

Изменение 826
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква a – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– точни данни за 
самоличността или 
идентификацията на получателите, 
които са конкретно засегнати от 
заповедта;

Or. fr

Изменение 827
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на приложимите 
правила на Съюза и на националното 
право, включително Хартата, и когато е 
приложимо, общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 

б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на приложимите 
правила на Съюза и на националното 
право, включително Хартата, и когато е 
приложимо, общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 
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целта ѝ; целта ѝ и не води до премахване на 
съдържание, което е законно в друга 
държава членка;

Or. en

Изменение 828
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на приложимите 
правила на Съюза и на националното 
право, включително Хартата, и когато е 
приложимо, общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 
целта ѝ;

б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на приложимите 
правила на Съюза и на националното 
право, включително Хартата, и когато е 
приложимо, общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 
целта ѝ и във всеки случай не 
надхвърля територията на 
държавата членка на заповедта;

Or. en

Обосновка

Държавите членки не следва да се стремят да налагат решенията си на други 
държави членки, независимо дали имат сходни или различни законодателства. Нищо 
обаче не пречи на доставчик да премахне съдържание и на други места, ако счете за 
уместно.

Изменение 829
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на приложимите 

б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на приложимите 
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правила на Съюза и на националното 
право, включително Хартата, и когато е 
приложимо, общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 
целта ѝ;

правила на Съюза и на националното 
право в съответствие с правото на 
Съюза, включително Хартата, и когато е 
приложимо, общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 
целта ѝ;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение с цел привеждане на текста в съответствие с други изменения.

Изменение 830
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) териториалният обхват на 
заповед, адресирана до доставчик, 
чието основно място на установяване 
или, ако доставчикът не е установен 
в Съюза, неговият законен 
представител се намира в друга 
държава членка, е ограничен до 
територията на държавата членка, 
издаваща заповедта;

Or. en

Изменение 831
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) териториалният обхват на 
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заповед, адресирана до доставчик, 
чието основно място на установяване 
се намира в друга държава членка, е 
ограничен до територията на 
държавата членка, издаваща 
заповедта;

Or. en

Изменение 832
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) териториалният обхват на 
заповед, адресирана до доставчик или 
неговия представител, чието основно 
място на установяване се намира 
извън Съюза, е ограничен до 
територията на Съюза, когато е 
нарушено правото на Съюза, или до 
територията на държавата членка, 
издаваща заповедта, когато е 
нарушено националното право;

Or. en

Изменение 833
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) ако заповедта е адресирана до 
доставчик, чието основно място на 
установяване се намира извън Съюза, 
нейният териториален обхват е 
ограничен до територията на Съюза, 
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когато е нарушено правото на Съюза, 
или до територията на държавата 
членка, издаваща заповедта, когато е 
нарушено националното право;

Or. en

Изменение 834
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10.

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10; 
въз основа на решение на държава 
членка дадена заповед може да бъде 
изготвена на официалния език на 
държавата членка, чийто орган е 
издал заповедта срещу конкретното 
незаконно съдържание; в такъв 
случай при поискване звеното за 
контакт има право на транскрипция, 
направена от този орган, на езика, 
посочен от доставчика.

Or. en

Изменение 835
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10, 
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доставчика, в съответствие с член 10. или се изготвя на официалния език на 
държавата членка, която издава 
заповедта срещу конкретното 
незаконно съдържание. В такъв 
случай звеното за контакт може да 
поиска от компетентния орган да 
предостави превод на езика, посочен 
от доставчика.

Or. en

Изменение 836
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 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10.

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10, 
или се изготвя на официалния език на 
държавата членка, която издава 
заповедта срещу конкретното 
незаконно съдържание. В такъв 
случай звеното за контакт може да 
поиска от компетентния орган да 
предостави превод на езика, посочен 
от доставчика.

Or. en

Изменение 837
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, в) заповедта се изпраща на звеното 
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посочен от доставчика, и се изпраща 
на звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10.

за контакт, определено от доставчика, в 
съответствие с член 10.

Or. en

Изменение 838
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с член 10.

в) заповедта се изготвя на 
английски език или на езика, посочен 
от доставчика, и се изпраща на звеното 
за контакт, определено от доставчика, в 
съответствие с член 10.

Or. en

Обосновка

Изискването за изготвяне на заповедта на езика, посочен от доставчика, може да се 
окаже значителна тежест за премахването на незаконните предложения на 
съдържание. Следва да е възможно като алтернатива заповедите да се изготвят на 
английски език, тъй като това е най-широко говореният език в Съюза.

Изменение 839
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) участникът, който получава 
заповедта, има техническата и 
оперативната способност да 
предприеме действия срещу 
конкретно докладвано незаконно 
съдържание и има пряк контрол върху 
него. 
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Or. en

Изменение 840
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) заповедта се издава само 
когато липсват други ефективни 
средства за преустановяване или за 
налагане на забрана на нарушението.

Or. en

Обосновка

Формулировка от член 9, параграф 4 от Регламента относно сътрудничеството в 
областта на защитата на потребителите.

Изменение 841
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) когато повече от един 
доставчик на посреднически услуги 
отговаря за хостинга на конкретния 
елемент, заповедта се издава към най-
подходящия доставчик, който има 
техническата и оперативната 
способност да предприеме действия 
срещу конкретния елемент.

Or. en
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Обосновка

Заповедите следва да се издават към подходящия доставчик на равнището, което е 
най-близо до съдържанието.

Изменение 842
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69 с цел 
въвеждане на специален образец и 
формуляр за такива заповеди.

Or. en

Обосновка

Такива заповеди трябва да се стандартизират, за да се даде възможност за бързо и 
лесно обработване. Освен това трябва да се постигне хармонизиране между 
държавите членки, което може да се направи единствено от Комисията.

Изменение 843
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците имат 
право на подаване на жалба и на 
възражение спрямо изпълнението на 
заповедта, и улесняват използването 
на това право и достъпа до него.
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Or. en

Обосновка

Трябва да бъде гарантирано законното право на обжалване в допълнение към всяка 
информация относно средствата за правна защита.

Изменение 844
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Когато съответен национален 
съдебен или административен орган 
издаде заповед за предприемане на 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание, държавите членки 
гарантират, че този орган информира 
надлежно координатора на 
цифровите услуги от държавата 
членка на самия орган.

Or. en

Обосновка

Процедурно изменение.

Изменение 845
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги от държавата членка на съдебния 
или административния орган, издал 
заповедта, незабавно изпраща копие от 
заповедите, посочени в параграф 1, на 

3. Координаторът на цифровите 
услуги от държавата членка на съдебния 
или административния орган, издал 
заповедта, незабавно изпраща копие от 
заповедите, посочени в параграф 1, на 



PE695.159v01-00 60/174 AM\1235639BG.docx

BG

всички други координатори на 
цифровите услуги чрез системата, 
създадена в съответствие с член 67.

всички други координатори на 
цифровите услуги чрез системата, 
създадена в съответствие с член 67.

Когато при получаване на копието от 
заповедта поне трима координатори 
на цифровите услуги счетат, че 
заповедта нарушава правото на 
Съюза или националното право, 
което е в съответствие с правото на 
Съюза, включително Хартата, те 
могат да подадат възражение срещу 
прилагането на заповедта до 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, въз основа на мотивирано 
изложение. След препоръка на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да реши дали 
заповедта да бъде изпълнена.
Когато заповедта за предприемане на 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание съгласно правото на 
Съюза или националното право е 
издадена от националния съдебен или 
административен орган на държава 
членка, която се намира в 
производство по член 7 от ДЕС за 
установяване на нарушение на 
европейските ценности, посочени в 
член 2 от ДЕС, всеки координатор на 
цифровите услуги може да подаде 
възражение срещу заповедта 
директно до Комисията. Възможно 
най-бързо и не по-късно от 48 часа от 
получаване на възражението срещу 
заповедта Комисията го разглежда 
приоритетно и решава дали 
заповедта да бъде изпълнена.

Or. en

Изменение 846
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
Член 8 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при получаване на копието от 
заповедта поне трима координатори 
на цифровите услуги счетат, че 
заповедта нарушава правото на 
Съюза или националното право, 
което е в съответствие с правото на 
Съюза, включително Хартата, те 
могат да подадат възражение срещу 
прилагането на заповедта до 
Европейския съвет за цифровите 
услуги въз основа на мотивирано 
изложение. След препоръка на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да реши дали 
заповедта да бъде изпълнена.

Or. en

Изменение 847
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Координаторът на цифровите 
услуги на всяка държава членка по 
собствена инициатива и в срок до 96 
часа от получаването на копие от 
заповедта за предприемане на 
действия посредством системата, 
разработена в съответствие с 
параграф 4а от настоящия член, има 
право да проучи заповедта, за да 
определи дали тя нарушава правото 
на съответната държава членка, и да 
я обяви за недействителна на 
нейната територия, като приеме 
мотивирано решение.

Or. en
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Изменение 848
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато координаторът на 
цифровите услуги приеме мотивирано 
решение в съответствие с 
параграф 3a:
a) той съобщава това решение на 
издалия заповедта орган и на 
засегнатия доставчик на услугата; и
б) след получаване на решение, с 
което се установява, че 
съдържанието всъщност не е 
незаконно, засегнатият доставчик 
незабавно възстановява 
съдържанието или достъпа до него на 
територията на държавата членка 
на издалия решението координатор 
на цифровите услуги.

Or. en

Изменение 849
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 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
и административно право в 
съответствие с правото на Съюза, 
включително Хартата на основните 
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права. Докато действат в 
съответствие с такова право, 
органите не излизат отвъд 
необходимото за постигане на 
следваните в него цели.

Or. en

Обосновка

Не всички заповеди се основават на наказателното право. Освен това действията 
следва да се ограничават до строго необходимото за постигане на техните цели.

Изменение 850
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС.

Or. en

Изменение 851
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат решенията на гражданските 
съдилища и изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
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Съюза. право в съответствие с правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 852
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно и 
административно процесуално право 
в съответствие с правото на Съюза.

Or. en

Изменение 853
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Доставчиците на 
посреднически услуги може да 
откажат да изпълнят заповед, 
посочена в параграф 1, ако тя 
съдържа явни грешки или не съдържа 
достатъчно информация, както е 
посочено в параграф 2. Доставчиците 
информират незабавно 
компетентния орган, като искат 
необходимото разясняване. 
Доставчикът може да подаде жалба 
до координатора на цифровите услуги 
по място на установяване, ако счита, 
че териториалният обхват на 



AM\1235639BG.docx 65/174 PE695.159v01-00

BG

заповедта е непропорционален.

Or. en

Изменение 854
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел организиране на 
европейска система за обмен на 
информация, която да дава 
възможност за защитена 
комуникация и удостоверяване на 
автентичността на упълномощени 
заповеди между съответните органи, 
координаторите на цифровите услуги 
и доставчиците, както е посочено в 
член 8, параграф 1, член 8a, параграф 1 
и член 9, параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 70.

Or. en

Изменение 855
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки 
гарантират, че съдебните органи 
могат по искане на жалбоподател, 
чиито лични права са накърнени от 
незаконно съдържание, да издадат 
заповед в съответствие с настоящия 
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член срещу съответния доставчик на 
хостинг услуги за премахване или 
блокиране на достъпа до това 
съдържание, включително 
посредством привременна мярка.

Or. en

Обосновка

Когато незаконно съдържание нарушава правата на физическо лице, то следва да има 
ефективен достъп до съдебната система, която да се произнесе по 
законосъобразността на съдържанието и да гарантира средства за правна защита. 
Това включва правото на предявяване на искане за налагане на привременна мярка. 
Заповедите са в съответствие с член 8, по-специално по отношение на 
териториалното им действие.

Изменение 856
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Заповеди за възстановяване на 

законно съдържание
1. При получаване на заповед 
посредством защитен 
комуникационен канал за 
възстановяване на конкретен 
елемент или множество елементи на 
премахнато съдържание, издадена от 
съответните национални съдебни 
или административни органи въз 
основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически 
услуги информират незабавно органа, 
издал заповедта, за привеждането в 
действие на заповедта, като 
посочват предприетите действия и 
кога са предприети те.
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2. Държавите членки 
гарантират, че заповедите, посочени 
в параграф 1, отговарят на следните 
условия:
a) заповедите включват следните 
елементи:
i) изложение на причините, 
поради които въпросното 
съдържание е законно, като се прави 
позоваване на конкретната 
разпоредба на правото на Съюза или 
на националното право, или на 
съдебно решение;
ii) един или повече точни URL и, 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на съответното 
законно съдържание;
iii) информация относно 
средствата за правна защита, с 
които разполагат доставчикът на 
услугата, който е премахнал 
съдържанието, и получателят на 
услугата, който е съобщил за 
съдържанието;
б) териториалният обхват на 
заповедта, въз основа на 
приложимите правила на Съюза и на 
националното право, включително 
Хартата, и когато е приложимо, 
общите принципи на 
международното право, не надхвърля 
строго необходимото за постигане на 
целта ѝ; и
в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща 
на звеното за контакт, определено от 
доставчика, в съответствие с 
член 10.

Or. en

Изменение 857
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
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Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Разпореждания за забрана

Държавите членки гарантират, че 
получателите на услуга имат право 
съгласно националното им право да 
искат постановяване на 
разпореждане за забрана като 
временна мярка за премахване на явно 
незаконно съдържание.

Or. en

Обосновка

Целта е да се гарантира, че жертвите на тежки престъпления имат възможност да 
искат постановяване на разпореждане за забрана в съответствие с националното 
право.

Изменение 858
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
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ѝ в действие. ѝ в действие. Когато заповедта не е 
приведена в действие, доставчиците 
на посреднически услуги предоставят 
незабавно на органа, издал заповедта, 
изложение на причините, поради 
които заповедта не е била приведена в 
действие.

Or. en

Изменение 859
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие. Когато заповедта не е 
приведена в действие, в изложение се 
разясняват причините, поради които 
информацията не може да бъде 
предоставена на националния съдебен 
или административен орган, издал 
заповедта.

Or. en

Изменение 860
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни 
органи, или, по отношение на 
предлагания на незаконни стоки или 
услуги, издадена от административни 
органи, въз основа на приложимото 
право на Съюза или национално право, 
в съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за нейното получаване и за 
привеждането ѝ в действие 
посредством доверени и защитени 
комуникационни канали.

Or. en

Изменение 861
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

1. При получаване посредством 
защитен комуникационен канал на 
заповед за предоставяне на конкретна 
информация за един или повече 
конкретни отделни получатели на 
услугата, издадена от съответните 
национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
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ѝ в действие.

Or. en

Изменение 862
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 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, получена и 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за нейното получаване и за 
привеждането ѝ в действие.

Or. en

Обосновка

Заповедите следва да бъдат получени пряко от органите, а не посредством каквито и 
да е трети страни, което би поставило под съмнение действителността на 
заповедта.

Изменение 863
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 1. При получаване на заповед за 
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предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа 
на приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за 
привеждането ѝ в действие.

предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за нейното получаване и я 
изпълняват.

Or. en

Изменение 864
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна 
информация за един или повече 
конкретни отделни получатели на 
услугата, издадена от съответните 
национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на информация за един 
или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

Or. en

Изменение 865
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако доставчикът не може да 
изпълни заповедта за предоставяне на 
информация, тъй като съдържа явни 
грешки или не съдържа достатъчно 
информация за изпълнението ѝ, той 
информира незабавно органа, издал 
заповедта за предоставяне на 
информация.

Or. en

Обосновка

ТСО: Доставчиците следва да уведомят издалия заповедта орган, ако има проблеми.

Изменение 866
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато доставчикът няма 
основно място на установяване или 
законен представител в държавата 
членка на издалия заповедта 
компетентен орган и доставчикът 
счита, че изпълнението на заповед, 
издадена съгласно параграф 1, би 
нарушило Хартата, правото на 
Съюза или националното право на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване 
или законният представител на 
доставчика, или че заповедта не 
отговаря на условията по параграф 2, 
доставчикът има право да подаде 
обосновано искане за решение на 
координатора на цифровите услуги 
от държавата членка на 
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установяване.
Доставчикът уведомява издаващия 
заповедта орган за подаването на 
такова искане.

Or. en

Обосновка

Доставчиците следва да са в състояние да получат решение от координатора на 
цифровите услуги, преди да изпълнят заповед, когато се съмняват в правната ѝ 
обоснованост. Това е в съответствие с принципите, заложени в споразумението 
между Съвета и Парламента относно терористичното съдържание онлайн.

Изменение 867
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. При получаване на такова 
искане координаторът на цифровите 
услуги разглежда своевременно 
заповедта и информира доставчика за 
решението си. Когато е съгласен 
изцяло или отчасти с мотивите на 
доставчика, координаторът на 
цифровите услуги съобщава своето 
възражение незабавно на 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка, в която се намира 
издаващият заповедта съдебен или 
административен орган. 
Координаторът на цифровите услуги 
може да реши да встъпи от името на 
доставчика във всяко предявяване на 
иск, обжалване или други правни 
производства във връзка със 
заповедта.

Or. en
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Обосновка

ТСО: ролята на координатора на цифровите услуги следва да бъде да разгледа 
основателността на дадена заповед с оглед на аргументите и да вземе решение.

Изменение 868
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Докато възражението съгласно 
параграф 1в не бъде оттеглено се 
спират всякакви наказания, глоби или 
други санкции, свързани с 
неизпълнението на заповед, издадена 
от съответните национални съдебни 
или административни органи, както 
и правното действие на заповедта.

Or. en

Обосновка

Когато действието на заповед е спряно, същото следва да важи и за евентуалните 
санкции за неизпълнението ѝ.

Изменение 869
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ясно посочване на точното 
електронно местоположение, име на 
профил или уникален идентификатор 
на получателя, за когото се търси 
информация;
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Or. en

Изменение 870
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– идентификацията на 
издаващия орган и средствата за 
проверка на автентичността на 
заповедта;

Or. en

Обосновка

ТСО: Трябва да има начин доставчиците да се уверят, че получават законна заповед.

Изменение 871
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, в което 
се обяснява целта, за която се изисква 
информацията, и защо изискването за 
предоставяне на информацията е 
необходимо и пропорционално, за да се 
определи дали получателите на 
посреднически услуги спазват 
приложимите правила на Съюза или 
национални правила, освен ако такова 
изложение не може да бъде направено 
по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

– изложение на причините, в което 
се обяснява целта, за която се изисква 
информацията, и защо изискването за 
предоставяне на информацията е 
необходимо и пропорционално, за да се 
определи дали получателите на 
посреднически услуги спазват 
приложимите правила на Съюза или 
национални правила, освен ако такова 
изложение не може да бъде направено 
по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления, а когато 
заповедта е издадена от 
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административни органи, изложение, 
потвърждаващо, че заповедта не 
накърнява основни права или че 
такова накърняване се извършва в 
съответствие с приложимото право 
на Съюза;

Or. en

Изменение 872
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, в 
което се обяснява целта, за която се 
изисква информацията, и защо 
изискването за предоставяне на 
информацията е необходимо и 
пропорционално, за да се определи дали 
получателите на посреднически услуги 
спазват приложимите правила на Съюза 
или национални правила, освен ако 
такова изложение не може да бъде 
направено по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

– изложение на причините, 
съгласно които се изисква 
информацията, за да се определи дали 
получателите на посреднически услуги 
спазват приложимите правила на Съюза 
или национални правила, освен ако 
такова изложение не може да бъде 
направено по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

Or. en

Изменение 873
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изложение на причините, в което 
се обяснява целта, за която се изисква 

– изложение на причините, 
съгласно които се изисква 
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информацията, и защо изискването 
за предоставяне на информацията е 
необходимо и пропорционално, за да се 
определи дали получателите на 
посреднически услуги спазват 
приложимите правила на Съюза или 
национални правила, освен ако такова 
изложение не може да бъде направено 
по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

информацията, за да се определи дали 
получателите на посреднически услуги 
спазват приложимите правила на Съюза 
или национални правила, освен ако 
такова изложение не може да бъде 
направено по служебни причини, 
свързани с предотвратяването, 
разследването, разкриването и 
наказателното преследване на 
престъпления;

Or. en

Изменение 874
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информация относно средствата 
за правна защита, с които разполагат 
доставчикът и получателите на 
съответната услуга;

– информация относно средствата 
за правна защита, с които разполагат 
доставчикът и получателите на 
съответната услуга, включително 
сроковете за обжалване, и гаранция, 
че те могат да бъдат упражнени 
ефективно;

Or. en

Изменение 875
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дали доставчикът може да 
информира бързо получателя на 
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съответната услуга.

Or. en

Изменение 876
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заповедта изисква единствено 
доставчикът да предостави информация, 
която вече е събрана за целите на 
предоставянето на услугата и която е 
под негов контрол;

б) заповедта изисква доставчикът да 
предостави информация, която да дава 
възможност за идентифициране на 
получателите на услугата и която е 
под негов контрол;

Or. en

Изменение 877
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10.

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10; Въз 
основа на решение на държава членка 
заповедта може да бъде изготвена на 
официалния език на държавата 
членка, чийто орган е издал заповедта 
срещу конкретното незаконно 
съдържание. В такъв случай при 
поискване звеното за контакт има 
право на транскрипция, направена от 
този орган, на езика, посочен от 
доставчика.

Or. en
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Изменение 878
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10.

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10, или 
се изготвя на официалния език на 
държавата членка, която издава 
заповедта срещу конкретното 
незаконно съдържание. В такъв 
случай звеното за контакт може да 
поиска от компетентния орган да 
предостави превод на езика, посочен 
от доставчика;

Or. en

Изменение 879
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 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10.

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща на 
звеното за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10, или 
се изготвя на официалния език на 
държавата членка, която издава 
заповедта срещу конкретното 
незаконно съдържание. В такъв 
случай звеното за контакт може да 
поиска от компетентния орган да 
предостави превод на езика, посочен 
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от доставчика;

Or. en

Обосновка

Въпреки че това може да забави времето за реагиране, така би била предотвратена 
също и административна тежест за държавите членки, когато не е необходима.

Изменение 880
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща 
на звеното за контакт, определено от 
този доставчик, в съответствие с 
член 10.

в) заповедта се изпраща на звеното 
за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10.

Or. en

Изменение 881
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) заповедта се изготвя на езика, 
посочен от доставчика, и се изпраща 
на звеното за контакт, определено от 
този доставчик, в съответствие с 
член 10.

в) заповедта се изпраща на звеното 
за контакт, определено от този 
доставчик, в съответствие с член 10.

Or. en

Изменение 882
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
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Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) заповедта се издава само 
когато липсват други ефективни 
средства за получаване на същата 
конкретна информация;

Or. en

Обосновка

Перифразирана формулировка от член 9, параграф 4 от Регламента относно 
сътрудничеството в областта на защитата на потребителите.

Изменение 883
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчикът на услугата 
информира незабавно получателя на 
услугата, чиито данни се търсят.

Or. en

Изменение 884
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
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услуги, Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69 с цел 
въвеждане на специален образец и 
формуляр за такива заповеди. Тя 
гарантира, че формулярът отговаря 
на стандартите, предвидени в 
приложението към [XXX регламента 
относно европейските заповеди за 
предоставяне и за запазване на 
електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси].

Or. en

Обосновка

Такива заповеди следва да се стандартизират, за да се даде възможност за бързо и 
правилно процедиране. Тъй като това са официални актове, не могат да се прилагат 
секторни стандарти, а отделните национални стандарти не биха били 
хармонизирани.

Изменение 885
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато съответен национален 
съдебен или административен орган 
издаде заповед за предоставяне на 
конкретна информация за един или 
повече конкретни отделни 
получатели на услугата, държавите 
членки гарантират, че този орган 
информира надлежно координатора 
на цифровите услуги от държавата 
членка на самия орган.

Or. en

Обосновка

Процедурно изменение. В текста не присъства искане за информиране на 
координатора на цифровите услуги.
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Изменение 886
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат решенията на гражданските 
съдилища и изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 887
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 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
и административно право в 
съответствие с правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

Не всички такива заповеди се издават на основание на наказателното право, издават 
се и на основание на административното право.
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Изменение 888
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно процесуално 
право в съответствие с правото на 
Съюза.

4. Условията и изискванията, 
предвидени в настоящия член, не 
засягат изискванията съгласно 
националното наказателно и 
административно процесуално право 
в съответствие с правото на Съюза.

Or. en

Изменение 889
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Ефективни средства за правна 

защита за потребителите
1. Получателите на услугата, 
чието съдържание е било премахнато 
в съответствие с член 8 или чиято 
информация е била търсена в 
съответствие с член 9, имат право на 
ефективни средства за правна 
защита срещу такива заповеди, без да 
се засягат средствата за правна 
защита на разположение по силата 
на Директива (ЕС) 2016/680 и 
Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Това право на ефективни 
средства за правна защита се 
упражнява пред съд в издаващата 
държава членка в съответствие с 
националното право и включва 
възможността за оспорване на 
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законосъобразността на мярката, 
включително нейната необходимост 
и пропорционалност. 
3. Координаторите на цифровите 
услуги публикуват 
„инструментариум“ на механизмите 
за подаване на жалби и за средства за 
правна защита, приложими на 
съответната им територия, поне на 
един от официалните езици на 
държавата членка, в която 
осъществяват дейността си.

Or. en

Изменение 890
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Когато издаващата държава членка е 
предмет на производство по член 7, 
параграфи 1 или 2 от Договора за 
Европейския съюз, доставчикът на 
посреднически услуги предприема 
действия по заповедта или предава 
поисканите данни само след като е 
получил изрично писмено одобрение 
от координатора на цифровите 
услуги по място на установяване.

Or. en

Изменение 891
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за надлежна проверка за 
прозрачна и безопасна онлайн среда

Задължения за надлежна проверка за 
прозрачна, достъпна и безопасна 
онлайн среда

Or. en

Изменение 892
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за надлежна проверка за 
прозрачна и безопасна онлайн среда

Задължения за надлежна проверка за 
прозрачна, достъпна и безопасна 
онлайн среда

Or. en

Обосновка

Достъпността на цифровите платформи и услуги е ключова предпоставка за 
способността на милиони хора с увреждания да участват посредством тези услуги. 
Тя е също толкова важна и следва да се оценява като такава колкото и онлайн 
безопасността и прозрачността за потребителите.

Изменение 893
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за надлежна проверка за 
прозрачна и безопасна онлайн среда

Задължения за надлежна проверка за 
прозрачна, достъпна и безопасна 
онлайн среда

Or. en
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Обосновка

Достъпността на цифровите платформи и услуги е ключова предпоставка за 
способността на милиони хора с увреждания да участват посредством тези услуги. 
Тя е също толкова важна и следва да се оценява като такава колкото и онлайн 
безопасността и прозрачността за потребителите. Заглавието на тази глава следва 
да отразява тази жизнеспособност.

Изменение 894
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 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Освобождаване от изисквания

1. Доставчиците на 
посреднически услуги може да 
кандидатстват пред Комисията за 
освобождаване от изискванията по 
глава III, при условие че са:
a) организация с нестопанска цел 
или равностойна организация, която 
играе явна положителна роля в 
обществен интерес;
б) микро- или малки предприятия 
по смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО; или
в) средни предприятия по смисъла 
на приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО без какъвто и да е 
системен риск, свързан с незаконно 
съдържание.
Доставчиците представят 
мотивирани причини за искането си.
2. Комисията разглежда молбата 
и след консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги може да 
издаде цялостно или частично 
освобождаване от изискванията по 
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настоящата глава.
3. По искане на Европейския 
съвет за цифровите услуги или на 
доставчика или по своя собствена 
инициатива Комисията може да 
преразгледа издадено освобождаване и 
да го отмени изцяло или частично.
4. Комисията поддържа списък 
на всички издадени освобождавания и 
условията по тях и публикува този 
списък пред обществеността.
(Настоящото изменение следва да се 
постави между заглавието на главата 
и заглавието на раздела.)

Or. en

Обосновка

The burdens of this regulation must be weighed against the benefits that are achieved with 
those obligations. In a selected number of cases, the burden would outweigh the benefit and 
therefore the Commission should have the power to address this issue in order to remove 
burdens where merited. Without such a power, providers which were not the target or object 
of this legislation maybe find themselves unable to meet their obligations while maintaining 
their other functions which would have a negative effect on the European market and its 
citizens. This amendment is therefore need to order to ensure the proportionality of the 
obligations to their intended goals.

Изменение 895
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Изключване на микропредприятията 

и услугите с нестопанска цел
Настоящата глава не се прилага 
спрямо онлайн платформи, които са 
категоризирани като 
микропредприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
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2003/361/ЕО или като услуга с 
нестопанска цел с по-малко от 
100 000 активни потребители 
месечно.

Or. en

Изменение 896
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Противоречие между актове на 

Съюза
1. Когато някое задължение, 
предвидено в настоящия регламент, 
може да се разглежда като 
равностойно или заменено от 
задължение в друг акт на Съюза, 
който също обхваща доставчика на 
посреднически услуги, последният 
може да кандидатства пред 
Комисията за освобождаване от 
такива изисквания или за декларация, 
че следва да се счита за изпълнил 
настоящия регламент изцяло или 
частично. Доставчикът представя 
мотивирани причини за искането си.
2. Комисията разглежда молбата 
и след консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги може да 
издаде цялостно или частично 
освобождаване или декларация по 
отношение на изискванията по 
настоящия регламент.
3. По искане на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива Комисията 
може да преразгледа издадено 
освобождаване или декларация и да ги 
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отмени изцяло или частично.
4. Комисията поддържа списък с 
всички издадени освобождавания и 
декларации и условията по тях и 
публикува този списък пред 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Тъй като редица различни законодателни актове, по-конкретно lex specialis, ще бъдат 
потенциално в противоречие с настоящия акт, Комисията следва да разполага с 
правомощия да решава тези противоречия, за да се премахне тежестта от 
потенциално дублиране или противоречие. Без такива правомощия предприемането на 
същите действия би било оставено на съдилищата.

Изменение 897
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
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Звена за контакт Звена за контакт за органите, 
Комисията и Европейския съвет за 
цифровите услуги

Or. en

Изменение 898
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги създават единно звено за 
контакт, което позволява пряка 
комуникация по електронен път с 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, определят писмено 
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органите на държавите членки, 
Комисията и Европейския съвет за 
цифровите услуги, посочен в член 47, 
за прилагането на настоящия 
регламент.

юридическо или физическо лице за 
свой законен представител – за тези, 
които вече съществуват, това 
трябва да стане възможно най-скоро, 
а за тези, които предстои да бъдат 
установени, това трябва да стане 
преди установяването – в една от 
държавите членки, в които 
доставчикът предлага своите услуги.

Or. en

Изменение 899
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 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги създават единно звено за 
контакт, което позволява пряка 
комуникация по електронен път с 
органите на държавите членки, 
Комисията и Европейския съвет за 
цифровите услуги, посочен в член 47, за 
прилагането на настоящия регламент.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги създават единно звено за 
контакт, което позволява пряка 
комуникация по електронен път и по 
телефона с органите на държавите 
членки, Комисията и Европейския съвет 
за цифровите услуги, посочен в член 47, 
за прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 900
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
получателите на услугата, 
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включително засегнатите лица, 
които не са ползватели, могат да 
общуват с тях пряко, достъпно и 
своевременно и при необходимост да 
искат неавтоматизирани отговори.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 5 от Директивата за електронната търговия.

Изменение 901
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично 
информацията, необходима за лесното 
идентифициране и комуникация с 
техните единни звена за контакт.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично 
информацията, необходима за лесното 
идентифициране и комуникация с 
техните единни звена за контакт, и 
гарантират, че информацията е 
актуална. Доставчиците на 
посреднически услуги съобщават тази 
информация, включително името, 
пощенския адрес, адреса на 
електронната поща и телефонния 
номер на единното си звено за 
контакт, на координатора на 
цифровите услуги в държавата 
членка, където са установени.

Or. en

Изменение 902
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично 
информацията, необходима за лесното 
идентифициране и комуникация с 
техните единни звена за контакт.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично и 
осигуряват лесен достъп до 
информацията, необходима за лесното 
идентифициране и комуникация с 
техните единни звена за контакт. Това 
трябва да включва най-малко 
телефонен номер, адрес на 
електронна поща и пощенски адрес на 
звеното за контакт. Доставчикът 
може да включи и електронни 
формуляри за връзка.

Or. en

Изменение 903
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично 
информацията, необходима за лесното 
идентифициране и комуникация с 
техните единни звена за контакт.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги съобщават на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги информацията, необходима за 
лесното идентифициране и комуникация 
с техните единни звена за контакт.

Or. en

Изменение 904
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 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично 
информацията, необходима за лесното 
идентифициране и комуникация с 
техните единни звена за контакт.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги оповестяват публично по ясен и 
лесен за ползване начин информацията, 
необходима за лесното идентифициране 
и комуникация с техните единни звена 
за контакт.

Or. en

Изменение 905
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 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчиците на 
посреднически услуги може да 
установят едно и също звено за 
контакт за настоящия регламент и 
за други законодателни актове на 
Съюза, в които се изисква такова. В 
такъв случай доставчикът 
информира Комисията за това 
решение.

Or. en

Обосновка

Пояснение в оперативната част на регламента.

Изменение 906
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 10а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Изисквания за достъпност за 

посредническите услуги
1. Доставчиците на 
посреднически услуги, които 
предлагат услуги в Съюза, 
гарантират, че разработват и 
предоставят услуги в съответствие с 
изискванията за достъпност, 
предвидени в раздел III, раздел IV, 
раздел VI и раздел VII от 
приложение I към Директива (ЕС) 
2019/882.
2. Доставчиците на 
посреднически услуги изготвят 
необходимата информация в 
съответствие с приложение V към 
Директива (ЕС) 2019/882 и обясняват 
как услугите отговарят на 
приложимите изисквания за 
достъпност. Информацията се 
предоставя на разположение на 
обществеността в писмен и устен 
формат, включително по начин, 
който е достъпен за хора с 
увреждания. Доставчиците на 
посреднически услуги поддържат 
тази информация през целия период 
на извършване на услугата.
3. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
информацията, формулярите и 
мерките, предвидени съгласно член 10 
(нов), параграф 9, член 12, параграф 1, 
член 13, параграф 1, член 14, 
параграфи 1 и 5, член 15, параграфи 3 
и 4, член 17, параграфи 1, 2 и 4, 
член 23, параграф 2, член 24, член 29, 
параграфи 1 и 2, член 30, параграф 1 и 
член 33, параграф 1, се предоставят 
на разположение така, че да се 
намират лесно, да са достъпни за 
хора с увреждания и да не превишават 
равнище на сложност B1 (средно ниво 
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на владеене) от Общата европейска 
референтна рамка за езиците на 
Съвета на Европа.
4. Доставчиците на 
посреднически услуги, които 
предлагат услуги в Съюза, 
гарантират, че са въведени процедури 
за поддържане на съответствието на 
предоставянето на услугите с 
приложимите изисквания за 
достъпност. Доставчикът на 
посреднически услуги взема под 
внимание по подходящ начин 
промените в характеристиките на 
предоставянето на услугата, 
промените в приложимите 
изисквания за достъпност и 
промените в хармонизираните 
стандарти или в техническите 
спецификации, чрез позоваване на 
които дадена услуга е обявена за 
отговаряща на изискванията за 
достъпност.
5. В случай на несъответствие 
доставчиците на посреднически 
услуги предприемат необходимите 
коригиращи мерки за привеждане на 
услугата в съответствие с 
приложимите изисквания за 
достъпност. Освен това, когато 
услугата не е в съответствие с 
приложимите изисквания за 
достъпност, доставчикът на 
посреднически услуги незабавно 
информира за това координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или друг компетентен 
национален орган на държавите 
членки, в които е установена 
услугата, като предоставя данни, по-
специално за несъответствието и за 
евентуално предприети коригиращи 
мерки.
6. Вследствие на мотивирано 
искане от компетентен орган, 
доставчикът на посреднически услуги 
му предоставя цялата необходима 
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информация за доказване на 
съответствието на услугата с 
приложимите изисквания за 
достъпност. Доставчикът оказва 
съдействие на този орган по негово 
искане във връзка с всяко действие, 
предприето с цел привеждане на 
услугата в съответствие с тези 
изисквания.
7. Посреднически услуги, които са 
в съответствие с хармонизирани 
стандарти или части от тях, 
позоваване за които е било 
публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз, се считат за 
съответстващи по презумпция на 
изискванията за достъпност по 
настоящия регламент, доколкото 
тези стандарти или части от тях 
обхващат тези изисквания.
8. Посреднически услуги, които са 
в съответствие с техническите 
спецификации или части от тях, 
приети за Директива (ЕС) 2019/882, се 
считат за съответстващи по 
презумпция на изискванията за 
достъпност по настоящия 
регламент, доколкото тези 
технически спецификации или части 
от тях обхващат тези изисквания.
9. Всички посреднически услуги 
докладват най-малко веднъж годишно 
на съответните си координатори на 
цифровите услуги или други 
компетентни органи относно 
напредъка си в изпълнението на 
задължението за гарантиране на 
достъпност за хора с увреждания 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент. В допълнение към член 44, 
параграф 2 координаторите на 
цифровите услуги включват мерките, 
предприети в съответствие с 
настоящия член.

Or. en
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Обосновка

The article is consistent with similar requirements for services under the European 
Accessibility Act. Only through ensuring accessibility for all users, EU can ensure that people 
with disabilities have equal access to digital platforms and services. This includes ensuring 
equal playing field for organisations and business users run by and employing persons with 
disabilities, as well as private entrepreneurs with disabilities offering services via digital 
platform and services. As adequate monitoring is vital for effective implementation, reporting 
on accessibility should also be ensured (points 9 and 10).

Изменение 907
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Изисквания за достъпност за 

посредническите услуги
1. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
разработват и предоставят услуги в 
съответствие с изискванията за 
достъпност, предвидени в раздел III, 
раздел IV, раздел VI и раздел VII от 
приложение I към Директива (ЕС) 
2019/882.
2. Доставчиците на 
посреднически услуги изготвят 
необходимата информация в 
съответствие с приложение V към 
Директива (ЕС) 2019/882 и обясняват 
как услугите отговарят на 
приложимите изисквания за 
достъпност. Информацията се 
предоставя на разположение на 
обществеността в писмен и устен 
формат, включително по начин, 
който е достъпен за хора с 
увреждания. Доставчиците на 
посреднически услуги поддържат 
тази информация през целия период 
на извършване на услугата.
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3. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
информацията, формулярите и 
мерките, предвидени съгласно член 10 
(нов), параграф 9, член 12, параграф 1, 
член 13, параграф 1, член 14, 
параграфи 1 и 5, член 15, параграфи 3 
и 4, член 17, параграфи 1, 2 и 4, 
член 23, параграф 2, член 24, член 29, 
параграфи 1 и 2, член 30, параграф 1 и 
член 33, параграф 1, се предоставят 
на разположение така, че да се 
намират лесно, да са достъпни за 
хора с увреждания и да не превишават 
равнище на сложност B1 (средно ниво 
на владеене) от Общата европейска 
референтна рамка за езиците на 
Съвета на Европа.
4. Доставчиците на 
посреднически услуги, които 
предлагат услуги в Съюза, 
гарантират, че са въведени процедури 
за поддържане на съответствието на 
предоставянето на услугите с 
приложимите изисквания за 
достъпност. Доставчикът на 
посреднически услуги взема под 
внимание по подходящ начин 
промените в характеристиките на 
предоставянето на услугата, 
промените в приложимите 
изисквания за достъпност и 
промените в хармонизираните 
стандарти или в техническите 
спецификации, чрез позоваване на 
които дадена услуга е обявена за 
отговаряща на изискванията за 
достъпност.
5. В случай на несъответствие 
доставчиците на посреднически 
услуги предприемат необходимите 
коригиращи мерки за привеждане на 
услугата в съответствие с 
приложимите изисквания за 
достъпност. Освен това, когато 
услугата не е в съответствие с 
приложимите изисквания за 
достъпност, доставчикът на 
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посреднически услуги незабавно 
информира за това координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или друг компетентен 
национален орган на държавите 
членки, в които е установена 
услугата, като предоставя данни, по-
специално за несъответствието и за 
евентуално предприети коригиращи 
мерки.
6. Вследствие на мотивирано 
искане от компетентен орган, 
доставчикът на посреднически услуги 
му предоставя цялата необходима 
информация за доказване на 
съответствието на услугата с 
приложимите изисквания за 
достъпност. Доставчикът оказва 
съдействие на този орган по негово 
искане във връзка с всяко действие, 
предприето с цел привеждане на 
услугата в съответствие с тези 
изисквания.
7. Посреднически услуги, които са 
в съответствие с хармонизирани 
стандарти или части от тях, 
позоваване за които е било 
публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз, се считат за 
съответстващи по презумпция на 
изискванията за достъпност по 
настоящия регламент, доколкото 
тези стандарти или части от тях 
обхващат тези изисквания.
8. Посреднически услуги, които са 
в съответствие с техническите 
спецификации или части от тях, 
приети за Директива (ЕС) 2019/882, се 
считат за съответстващи по 
презумпция на изискванията за 
достъпност по настоящия 
регламент, доколкото тези 
технически спецификации или части 
от тях обхващат тези изисквания.
9. Всички посреднически услуги 
докладват най-малко веднъж годишно 
на координаторите на цифровите 
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услуги или други компетентни органи 
относно задължението си за 
гарантиране на достъпност за хора с 
увреждания съгласно изискванията на 
настоящия регламент. В допълнение 
към член 44, параграф 2 
координаторите на цифровите услуги 
включват мерките, предприети в 
съответствие с член 10 нов.

Or. en

Обосновка

The AM is consistent with similar requirements for services under the European Accessibility 
Act. Only through ensuring accessibility for all users, EU can ensure that more than 100 
persons with disabilities have equal access to digital platforms and services. This includes 
ensuring equal playing field for organisations and business users run by and employing 
persons with disabilities, as well as private entrepreneurs with disabilities offering services 
via digital platform and services. As adequate monitoring is vital for effective implementation, 
reporting on accessibility should also be ensured (points 9 and 10).

Изменение 908
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Марион Валсман, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Звено за контакт за получатели на 

услуга
1. Доставчиците на 
посреднически услуги установяват 
единно звено за контакт, което 
позволява пряка комуникация по 
електронен път с получателите на 
техните услуги. Средствата за 
комуникация са лесни за използване и 
достъп.
2. Доставчиците на 
посреднически услуги оповестяват 
публично информацията, необходима 
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за лесното идентифициране и 
комуникация с техните единни звена 
за контакт за получателите на 
услуги.

Or. en

Изменение 909
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 10б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б
Звена за контакт за потребители

1. Доставчиците на 
посреднически услуги дават 
възможност на потребителите да 
общуват с тях лесно, пряко и 
ефективно, като предоставят 
телефонните си номера, адресите на 
електронната си поща и географския 
адрес на местата на установяване на 
доставчиците на посреднически 
услуги на територията на Съюза. 
Освен това доставчиците на 
посреднически услуги може да 
предлагат други преки и ефективни 
средства за комуникация, които 
гарантират, че потребителят може 
да пази всяка писмена 
кореспонденция, включително 
датата и часа на тази 
кореспонденция, с доставчика на 
посреднически услуги на траен 
носител, включително електронни 
формуляри за връзка и съобщения в 
реално време. Когато е приложимо, 
доставчикът на посреднически услуги 
предоставя и географския адрес и 
самоличността на търговеца, от 
чието име действа.
2. Посочените в параграф 1 
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средства за комуникация са достъпни 
бързо и лесно за получателите на 
услуги по ясен, лесен за ползване и 
лесно различим и, когато е възможно, 
уеднаквен начин. Доставчиците на 
посреднически услуги дават 
възможност на потребителите да 
избират лесно сред еднакво достъпни 
средства за бърза, пряка и ефективна 
комуникация, които не включват 
автоматизирани инструменти.
3. Доставчиците на 
посреднически услуги разпределят 
необходимите човешки и финансови 
ресурси така, че да се гарантира, че 
посочените в параграф 1 комуникация 
и отговори се извършват бързо и 
ефективно.

Or. en

Обосновка

Този член е вдъхновен от член 6, параграф 1, буква в) от Директивата относно 
правата на потребителите и има за цел да подобри предложения от докладчика 
текст на член 10a.

Изменение 910
Лешек Милер, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, определят писмено 
юридическо или физическо лице за свой 
законен представител в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
предлага своите услуги.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, определят писмено 
юридическо или физическо лице за свой 
законен представител в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
предлага своите услуги. Много 
големите онлайн платформи 
определят законен представител във 
всяка държава членка, в която 
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доставчикът предлага своите услуги.

Or. en

Изменение 911
Рамона Стругариу, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, определят писмено 
юридическо или физическо лице за свой 
законен представител в една от 
държавите членки, в които 
доставчикът предлага своите услуги.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги определят писмено юридическо 
или физическо лице за свой законен 
представител във всяка държава 
членка, в която доставчикът предлага 
своите услуги.

Or. en

Изменение 912
Карен Мелкиор, Рамона Стругариу

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, определят писмено 
юридическо или физическо лице за свой 
законен представител в една от 
държавите членки, в които 
доставчикът предлага своите услуги.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги определят писмено юридическо 
или физическо лице за свой законен 
представител във всяка държава 
членка, в която доставчикът предлага 
своите услуги.

Or. en
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Изменение 913
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, определят писмено 
юридическо или физическо лице за свой 
законен представител в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
предлага своите услуги.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги, които нямат място на 
установяване в Съюза, но предлагат 
услуги в Съюза, може да определят 
писмено юридическо или физическо 
лице, което да действа като техен 
законен представител в една от 
държавите членки, в които доставчикът 
предлага своите услуги.

Or. en

Обосновка

Това всъщност е въпрос на избор. Ако доставчиците решат да не определят свой 
законен представител, биват обхванати от координаторите на цифровите услуги на 
всички държави членки съгласно член 40, параграф 3.

Изменение 914
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако доставчик на посреднически 
услуги избере да не определя законен 
представител, се прилага член 40, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ако доставчик избере да не определя законен представител, той избира да бъде обект 
на юрисдикцията на всички държави членки в съответствие с принципите на член 40, 
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параграф 3.

Изменение 915
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги упълномощават своите законни 
представители, така че органите на 
държавите членки, Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги да могат да се обръщат към тях в 
допълнение към или вместо към 
доставчика по всички въпроси, 
необходими за получаването, 
спазването и правоприлагането на 
решенията, издадени във връзка с 
настоящия регламент. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
своя законен представител 
необходимите правомощия и ресурси, за 
да оказва съдействие на органите на 
държавите членки, Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги 
и да се съобразява с тези решения.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги упълномощават своите законни 
представители, така че органите на 
държавите членки, Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги да могат да се обръщат към тях в 
допълнение към или вместо към 
доставчика по всички въпроси, 
необходими за получаването, 
спазването и правоприлагането на 
решенията, издадени във връзка с 
настоящия регламент. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
своя законен представител 
необходимите правомощия и ресурси, за 
да гарантират неговото правилно и 
своевременно съдействие на органите 
на държавите членки, Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги 
и съобразяване с тези решения.

Or. en

Изменение 916
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на посреднически 
услуги съобщават името, адреса, адреса 
на електронната поща и телефонния 
номер на своя законен представител на 

4. Доставчиците на посреднически 
услуги съобщават идентификационни 
данни, включително името, пощенския 
адрес, адреса на електронната поща и 
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координатора на цифровите услуги в 
държавата членка, в която пребивава 
или е установен законният 
представител. Те гарантират, че тази 
информация е актуална.

телефонния номер на своя законен 
представител на координатора на 
цифровите услуги в държавата членка, в 
която пребивава или е установен 
законният представител. Те гарантират, 
че тази информация е актуална. При 
получаване на тази информация 
координаторът на цифровите услуги 
в държавата членка, в която 
пребивава или е установен законният 
представител, полага разумни усилия, 
за да оцени нейната действителност.

Or. en

Изменение 917
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на посреднически 
услуги съобщават името, адреса, адреса 
на електронната поща и телефонния 
номер на своя законен представител на 
координатора на цифровите услуги в 
държавата членка, в която пребивава 
или е установен законният 
представител. Те гарантират, че тази 
информация е актуална.

4. Доставчиците на посреднически 
услуги съобщават името, адреса, адреса 
на електронната поща и телефонния 
номер на своя законен представител на 
координатора на цифровите услуги в 
държавата членка, в която е определен 
законният представител. Те гарантират, 
че тази информация е актуална.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 918
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Андреа Каропо, Барбара Талер
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Доставчиците на 
посреднически услуги, които попадат 
в категорията на микро- или малките 
предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО, ако са установени в 
Съюза, и които не са успели да 
определят законен представител след 
полагане на разумни усилия, имат 
възможност да поискат 
координаторът на цифровите услуги 
на държавата членка, в която 
предприятието възнамерява да 
установи законен представител, да 
улеснява по-нататъшното 
сътрудничество и да препоръча 
възможни решения, включително 
възможността за колективно 
представителство.

Or. en

Изменение 919
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Доставчиците на 
посреднически услуги, които попадат 
в категорията на микро- или малките 
предприятия, както е определено в 
Препоръка 2003/361/ЕО, и които не са 
успели да се сдобият с услугите на 
законен представител след полагане 
на разумни усилия, имат възможност 
да поискат координаторът на 
цифровите услуги на държавата 
членка, в която предприятието 
възнамерява да се сдобие със законен 
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представител, да улеснява по-
нататъшното сътрудничество и да 
препоръча възможни решения, 
включително възможности за 
колективно представителство.

Or. en

Изменение 920
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Доставчиците на 
представляващи социални мрежи 
онлайн услуги, които са определени 
като много големи онлайн платформи 
в съответствие с член 25, определят 
законен представител, който да бъде 
обвързан с предвидените в настоящия 
член задължения, по искане на 
координатора на цифровите услуги на 
държавите членки, в които този 
доставчик предлага своите услуги.

Or. en

Изменение 921
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 11 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Параграф 1 не се прилага 
спрямо доставчици на посреднически 
услуги, които попадат в категорията 
на микро- или малките предприятия 
по смисъла на приложението към 
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Препоръка 2003/361/ЕО, с изключение 
на онези, които са много голяма 
онлайн платформа или пазар.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се изискват такива представители за всички доставчици, по-
специално за тези, които не са много големи онлайн платформи или пазари. Такава 
мярка вероятно ще доведе само до блокиране на географски принцип на достъпа от 
европейци до чуждестранни доставчици на софтуер, като например приложения или 
цели уебсайтове.

Изменение 922
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Членове 12 и 13 от раздел 1 и 
разпоредбите на раздел 2 и раздел 3 
от глава III не се прилагат спрямо:
a) онлайн платформи, които попадат 
в категорията на микро- и средните 
предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО;
б) посредническа услуга, с изключение 
на много големи онлайн платформи, 
за която това би представлявало 
непропорционална тежест предвид 
нейния размер, естеството на 
дейността ѝ и риска за ползвателите.

Or. en

Изменение 923
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 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. 
Използването на алгоритмични 
процеси за вземане на решения се 
съобщава на ползвателите всеки път, 
когато тези процеси се прилагат. 
Ползвателите могат по 
целесъобразност да превключват 
лесно от взаимодействие с 
алгоритмичната система към 
взаимодействие с човек. 
Информацията се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

Доставчиците на посреднически 
услуги изброяват ограниченията във 
връзка с използването на техните 
услуги за разпространение на 
съдържание, което се счита за 
незаконно съгласно правото на Съюза 
или на държавите членки, по ясен и 
лесен за ползване начин и 
разграничават списъка от общите 
условия за използване на техните 
услуги, така че ползвателят да бъде 
осведомен какво се счита за незаконно 
съгласно правото и какво е предмет 
на общите условия за ползване на 
услугата.

Or. en
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Изменение 924
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат. Публично достъпно е и 
резюме на общите условия, в което се 
посочват най-важните моменти, на 
сбит, ясен и недвусмислен език. 
Доставчикът на посреднически услуги 
гарантира възможността получател 
на услуга да отмени абонамента си за 
посреднически услуги, при условие че 
абонаментът може лесно да се 
възстанови. На практика и двата 
процеса трябва да са с еднаква степен 
на сложност за всеки получател на 
услуга.

Or. en

Изменение 925
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Ружа Графиня фон Тун унд 
Хоенщайн, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Марион Валсман, Андреа Каропо, Барбара Талер
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно 
достъпен формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително информация за 
алгоритмичното вземане на решения и 
прегледа от човек. Доставчиците на 
посреднически услуги включват и 
информация относно правото на 
прекратяване на използването на 
услугата. Възможността за 
прекратяване трябва да е лесно 
достъпна за ползвателя. В общите 
условия се включва и информация за 
средствата за правна защита и 
механизмите за използването им. 
Общите условия се формулират на 
ясен и недвусмислен език и са публично 
достъпни в лесно достъпен формат.

Or. en

Изменение 926
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
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информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тези 
ограничения трябва да зачитат 
основните права на получателите, 
по-специално основните права на 
зачитане на личния и семейния 
живот, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
забраната на дискриминацията и 
правата на детето, залегнали 
съответно в членове 7, 11, 21 и 24 от 
Хартата. Тази информация включва 
информация за всички политики, 
процедури, мерки и инструменти, 
използвани за целите на модерирането 
на съдържание, включително 
алгоритмичното вземане на решения и 
прегледа от човек. Тя се формулира на 
ясен и недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

Or. en

Изменение 927
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи 
условия информация за всички 
ограничения, които налагат във 
връзка с използването на техните 
услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите 
на модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек. Тя се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че техните общи 
условия забраняват на получателите 
на техните услуги да предоставят 
информация, която не е в 
съответствие с правото на Съюза или 
с правото на държавата членка, в 
която тази информация се 
предоставя на разположение.
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достъпна в лесно достъпен формат.

Or. en

Обосновка

В общите условия трябва да се включи забрана за съдържание, което е в разрез с 
правото на ЕС и с местното национално право. В тях може да се предвидят 
допълнителни ограничения, при условие че са разработени при надлежно зачитане на 
основните права. Следва да се заяви ясно, че доставчиците на посреднически услуги 
трябва да следят за спазването на тези общи условия.

Изменение 928
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Силви 
Гийом, Биляна Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи 
условия информация за всички 
ограничения, които налагат във връзка 
с използването на техните услуги по 
отношение на информацията, 
предоставена от получателите на 
услугата. Тази информация включва 
информация за всички политики, 
процедури, мерки и инструменти, 
използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек. Тя се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги използват справедливи, 
недискриминационни и прозрачни 
договорни общи условия, които са 
изготвени на ясен и недвусмислен език 
и са публично достъпни в лесно 
достъпен формат в архив с 
възможност за търсене на всички 
предишни версии с тяхната дата на 
прилагане.

Or. en

Изменение 929
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения или 
изменения, които налагат във връзка с 
използването на техните услуги по 
отношение на информацията, 
предоставена от получателите на 
услугата. Тази информация включва 
информация за всички политики, 
процедури, мерки и инструменти, 
използвани за целите на модерирането 
на съдържание, включително 
алгоритмичното вземане на решения и 
прегледа от човек. Тя се формулира на 
ясен, лесен за ползване и недвусмислен 
език и е публично достъпна в лесно 
достъпен и машинночитаем формат на 
езиците, на които се предлага 
услугата. 

Or. en

Изменение 930
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
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модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
представя изрично на ползвателя в 
момента на абонирането му за 
услугата, формулира се на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

Or. fr

Изменение 931
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 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани от 
доставчика на посредническата 
услуга за целите на модерирането на 
съдържание, включително 
алгоритмичното вземане на решения и 
прегледа от човек. Тя се формулира на 
ясен и недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен, 
машинночитаем формат.

Or. en

Обосновка

Технически и стандартен текст относно машинночитаемия формат за други 
европейски законодателни актове в областта на цифровите технологии.
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Изменение 932
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен, 
прям и разбираем език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

Or. en

Изменение 933
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи 
условия информация за всички 
ограничения, които налагат във 
връзка с използването на техните 
услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че техните общи 
условия възпрепятстват 
получателите на техните услуги да 
предоставят информация, която не 
съответства на правото на Съюза 
или на правото на държавата членка, 
в която се предоставя информацията. 
Всякакви допълнителни ограничения, 
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всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите 
на модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек. Тя се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

които доставчиците на 
посреднически услуги може да 
налагат във връзка с използването на 
техните услуги, и информацията, 
предоставена от получателите на 
услугата, са в пълно съответствие с 
основните права на получателите на 
услугите, както са залегнали в 
Хартата на основните права на ЕС.

Or. en

Изменение 934
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен и недвусмислен език 
и е публично достъпна в лесно достъпен 
формат.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи условия 
информация за всички ограничения, 
които налагат във връзка с използването 
на техните услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното вземане 
на решения и прегледа от човек. Тя се 
формулира на ясен, прост, разбираем и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

Or. en

Изменение 935
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)



AM\1235639BG.docx 121/174 PE695.159v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на 
посреднически услуги включват в 
своите общи условия информация за 
всички ограничения, които налагат 
във връзка с използването на техните 
услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите 
на модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек, както и наличните средства за 
правна защита, включително 
приложими механизми за 
алтернативно решаване на спорове. 
Тя се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.
Доставчиците на посреднически 
услуги предоставят на получателите 
на услуги сбито и лесно за прочитане 
резюме на общите условия, 
включително информация за 
наличните средства за правна 
защита и възможностите за отказ, 
където е относимо.

Or. en

Изменение 936
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на 
посреднически услуги публикуват 
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резюмирани версии на своите общи 
условия на ясен, лесен за ползване и 
недвусмислен език и в лесно достъпен 
и машинночитаем формат. Това 
резюме включва информация относно 
средствата за правна защита и 
механизмите за тяхното използване 
съгласно членове 17 и 18, когато са 
налични.

Or. en

Изменение 937
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Брандо Бенифеи, Ева Каили, Алекс Аджус Салиба, Йоан-Рареш 
Богдан, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
техните общи условия са съобразени с 
възрастта и отговарят на най-
високите европейски или 
международни стандарти в 
съответствие с член 34.

Or. en

Изменение 938
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат съгласувано, 
предвидимо, недискриминационно, 
прозрачно, старателно, 
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посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

безпристрастно и пропорционално при 
прилагането и правоприлагането на 
ограниченията и измененията, 
посочени в параграф 1, в съответствие 
с процесуалните гаранции и при пълно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата и съответното 
национално право.

Or. en

Обосновка

Companies should apply their ToS so that all recipients of the service are treated in an equal 
manner, they should apply them in coherently (see Trump ban from social media networks 
that should have been implemented already years ago due to violations of ToS). The term 
“non-arbitrary” is better framed in law and jurisprudence and more clearly defines what the 
provider is expected to do.Adding a reference to “national law” since the Charter rights need 
qualification in EU or domestic law, it's not applicable, otherwise it is. In Bauer 
(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207330&pageIndex=0&
doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1247802, para.87) the Court 
suggested that individuals may, where appropriate, be directly required to comply with 
certain provisions of the Charter

Изменение 939
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и безпристрастно при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата, и когато е 
приложимо, евентуални общностни 
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или други стандарти, създадени от 
получателите на услугата.

Or. en

Обосновка

Както е посочено в съответстващото на настоящата разпоредба съображение, от 
ключово значение е да се предотвратят произволни решения. Освен това, ако 
съществуват общностни стандарти, те следва да бъдат взети под внимание.

Изменение 940
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на националното право и 
правото на Съюза, правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, по-
специално свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
залегнали в Хартата.

Or. en

Изменение 941
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 2. Доставчиците на посреднически 
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услуги действат старателно, 
обективно и пропорционално при 
прилагането и правоприлагането на 
ограниченията, посочени в параграф 1, 
при надлежно зачитане на правата и 
законните интереси на всички 
участващи страни, включително 
приложимите основни права на 
получателите на услугата, залегнали в 
Хартата.

услуги прилагат и правоприлагат 
ограниченията, посочени в параграф 2 
старателно, обективно, 
своевременно, пропорционално и 
недискриминационно, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в националното право и 
правото на Съюза, включително 
Хартата на основните права на ЕС.

Or. en

Изменение 942
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно, 
своевременно, пропорционално и 
недискриминационно при прилагането 
и правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни. 
По-специално когато се налагат 
ограничения, се прилагат основните 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

Or. en

Изменение 943
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата, по-специално 
свободата на изразяване на мнение и 
на информация.

Or. nl

Изменение 944
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат справедливо, 
прозрачно, недискриминационно, 
старателно, обективно и 
пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

Or. en

Изменение 945
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, 
обективно и пропорционално при 
прилагането и правоприлагането на 
ограниченията, посочени в параграф 
1, при надлежно зачитане на правата и 
законните интереси на всички 
участващи страни, включително 
приложимите основни права на 
получателите на услугата, залегнали 
в Хартата.

2. Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че всички 
допълнителни ограничения, които 
налагат във връзка с използването на 
услугата им по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата, са 
разработени при надлежно зачитане на 
основните права, залегнали в Хартата.

Or. en

Изменение 946
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически 
услуги прилагат допълнителните 
ограничения, посочени в алинея 1, 
старателно, обективно и 
пропорционално при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи 
страни, включително приложимите 
основни права на получателите на 
услугата, залегнали в Хартата. 

Or. en

Изменение 947
Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато много големи онлайн 
платформи по смисъла на член 25 от 
настоящия регламент дават 
възможност по друг начин за 
разпространение сред 
обществеността на публикации в 
пресата по смисъла на член 2, точка 4 
от Директива (ЕС) 2019/790, тези 
платформи не премахват, не 
блокират достъпа, не спират, нито 
по друг начин се намесват в такова 
съдържание или в свързаната с него 
услуга, нито спират или закриват 
свързания профил на основание на 
твърдение за несъвместимост на 
това съдържание с общите условия 
на платформата.

Or. en

Изменение 948
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато много големи онлайн 
платформи по смисъла на член 25 от 
настоящия регламент дават 
възможност по друг начин за 
разпространение сред 
обществеността на публикации в 
пресата по смисъла на член 2, точка 4 
от Директива (ЕС) 2019/790, тези 
платформи не премахват, не 
блокират достъпа, не спират, нито 
по друг начин се намесват в такова 
съдържание или в свързаната с него 
услуга, нито спират или закриват 
свързания профил на основание на 
твърдение за несъвместимост на 
това съдържание с общите условия 
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на платформата.

Or. en

Изменение 949
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато спазват изискванията 
на настоящия член, доставчиците на 
посреднически услуги не са задължени 
да оповестяват алгоритми или 
каквато и да е информация, които с 
разумна степен на сигурност биха 
довели до даване на възможност за 
заблуда или нанасяне на вреда на 
потребителите посредством 
манипулиране на услугите на 
доставчиците. Настоящият член не 
засяга Директива (ЕС) 2016/943.

Or. en

Обосновка

Твърде многото информация може да доведе до „заобикаляне“ на системата, с 
отрицателни последици за потребителите и други ползватели. Трябва да се внимава 
това да се избегне.

Изменение 950
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задълженията съгласно 
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параграфи 1 и 2 не следва да 
задължават доставчик на 
посредническа услуга да оповестява 
информация, която би довела до 
значителни уязвимости за 
сигурността на услугата му или за 
защитата на поверителна 
информация, по-специално търговски 
тайни или права върху 
интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 951
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Общите условия или 
конкретни разпоредби от тях, 
общностните стандарти или всички 
други вътрешни насоки или 
инструменти, прилагани от 
доставчик на посредническа услуга, не 
се прилагат в противоречие с член 7a.

Or. en

Изменение 952
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграфи 1 и 2 се прилагат, 
без да се засяга задължението за 
универсална услуга, което имат много 
големите социални онлайн 
платформи съгласно член 33а. 
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Or. nl

Изменение 953
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Изискванията в онлайн 
условията на онлайн доставчиците 
на услуги не може да бъдат по-големи 
от тези, които се предвиждат в 
националната нормативна уредба на 
държавата, в която се предоставя 
услугата.

Or. fr

Изменение 954
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчиците, определени 
като много големи онлайн платформи 
по смисъла на член 25, публикуват 
общите си условия на всички 
официални езици на Съюза.

Or. en

Изменение 955
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяко посочено в параграф 1 
ограничение трябва да зачита 
основните права, залегнали в 
Хартата и в относимото национално 
право.

Or. en

Изменение 956
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Доставчиците на 
посреднически услуги уведомяват 
доставчиците на медийни услуги в 
съответствие с член 7a преди да 
направят каквито и да е предложени 
промени в своите общи условия и в 
параметрите или алгоритмите си, 
които може да засегнат 
организацията, представянето и 
показването на екран на 
съдържанието и услугите.
Предложените промени не се 
прилагат преди да изтече срок на 
предизвестие, който е разумен и 
пропорционален на естеството и 
степента на предложените промени 
и на тяхното въздействие върху 
доставчиците на медийни услуги и 
върху тяхното съдържание и услуги.
Този срок започва да тече на датата, 
на която доставчикът на 
посредническа услуга уведоми 
доставчиците на медийни услуги за 
предложените промени. 
Предоставянето от страна на 
доставчик на медийни услуги на ново 
съдържание и услуги в 
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посредническите услуги преди 
изтичането на срока на предизвестие 
не се счита за окончателно или 
утвърждаващо действие, тъй като 
такова съдържание е от особено 
значение за упражняването на 
основните права, по-специално 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация.

Or. en

Обосновка

Едностранните промени в общите условия на посредническите услуги оказват 
потенциално вредно въздействие върху наличността и видимостта на медийното 
съдържание. Поради тази причина авторът предлага задължение за предизвестяване 
за предлагани промени в общите условия, вдъхновено от Регламента за отношенията 
между платформите и предприятията.

Изменение 957
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Лицата, които прилагат 
ограниченията въз основа на общите 
условия на доставчици на 
посреднически услуги, получават 
подходящо първоначално и текущо 
обучение относно приложимото 
законодателство и международни 
стандарти за правата на човека, 
както и относно действията, които 
следва да бъдат предприети в случай 
на противоречие с общите условия. 
На тези лица се осигуряват 
подходящи условия на труд, 
включително професионална 
подкрепа, квалифицирана 
психологическа помощ и 
квалифицирана правна консултация, 
когато е приложимо.
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Or. en

Изменение 958
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Координаторът на цифровите 
услуги на всяка държава членка има 
право да поиска от много големите 
онлайн платформи да прилагат мерки 
и инструменти за модериране на 
съдържание, включително 
алгоритмично вземане на решения и 
преглед от човек, които да отразяват 
социално-културния контекст на 
съответната държава членка. 
Рамката за това сътрудничество, 
както и конкретните мерки, свързани 
с него, може да бъдат предвидени в 
национално законодателство и се 
съобщават на Комисията.

Or. en

Изменение 959
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 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Доставчиците на 
посреднически услуги се въздържат 
от всякакви „тъмни“ модели или 
други техники за насърчаване на 
приемането на общите условия, 
включително даването на съгласие за 
споделяне на лични и нелични данни.
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Or. en

Обосновка

Доставчиците не следва да възпрепятстват справедливия избор на лицата, като 
използват техники като „тъмните“ модели.

Изменение 960
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Доставчиците на 
посреднически услуги уведомяват 
получателите на услугата за всички 
промени в договорните общи условия, 
които може да засегнат техните 
права, и предоставят лесно за 
ползване обяснение на тези промени. 
Промените не се прилагат, преди да 
изтече срок на предизвестие, който е 
разумен и пропорционален на 
естеството и степента на 
предвидените промени и на техните 
последици за получателите на 
услугата. Този срок на предизвестие е 
най-малко 15 дни от датата, на 
която доставчикът на посреднически 
услуги е уведомил получателите за 
промените. Неполучаването на 
съгласие за такива промени не следва 
да води до спиране на достъпа до 
основни услуги.

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие със законодателната инициатива на комисията на 
Европейския парламент по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(IMCO)(P9_TA(2020)0272) и с Препоръка 2018/2 на Съвета на Европа относно ролята 
и отговорностите на интернет посредниците.
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Изменение 961
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Координаторът на цифровите 
услуги на всяка държава членка може 
да поиска посредством национално 
законодателство съдействие от 
много голяма онлайн платформа при 
справяне със случаи на погрешно 
премахване на законно съдържание 
онлайн, ако има основание да се 
счита, че социално-културният 
контекст на държавата членка може 
да е изиграл жизненоважна роля.

Or. en

Изменение 962
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
получателите на услуги сбито и лесно 
за прочитане резюме на общите 
условия. В това резюме се посочват 
основните елементи на изискванията 
за информация, включително 
възможността за лесен отказ от 
незадължителните клаузи и 
наличните средства за правна 
защита.

Or. en
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Изменение 963
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 12 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Доставчиците на 
посреднически услуги не изискват от 
получателите на услугата, с 
изключение на търговците, да 
разкриват публично правната си 
самоличност, за да използват 
услугата.

Or. en

Обосновка

Публичната анонимност е жизненоважна част от интернет и трябва да бъде 
защитена. Същевременно нищо не следва да пречи на доставчиците да изискват от 
потребителите да се регистрират, за да използват услугите им.

Изменение 964
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. С изключение на много 
големите онлайн платформи, нищо в 
настоящия регламент не 
възпрепятства доставчик на 
посреднически услуги да прекрати 
договорното отношение с 
получателите си без известие в 
случаите, предвидени в общите 
условия. Доставчиците, които 
представляват много голяма онлайн 
платформа, издават известие за 
прекратяване до получателя и той 
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получава достъп до вътрешния 
механизъм за подаване на жалби по 
член 17 и до механизма за 
извънсъдебно уреждане на спорове по 
член 18.

Or. en

Обосновка

Тук става въпрос за свободното договаряне, което е основно право на Съюза, 
включено е в правата, залегнали в Хартата, и трябва да се зачита във възможно най-
голяма степен.

Изменение 965
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Проследимост на бизнес клиентите

1. Доставчик на посреднически 
услуги гарантира, че бизнес клиенти 
могат да използват услугите му за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на 
услугите му доставчикът на 
посреднически услуги е получил 
следната информация:
a)  име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронната поща на 
бизнес клиента;
б) копие от идентификационния 
документ на бизнес клиента или друга 
електронна идентификация съгласно 
определението в член 3 от Регламент 
(ЕС) № 910/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета;
в) данни за банковата сметка на 
бизнес клиента, когато той е 
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физическо лице;
г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на 
икономическия оператор по смисъла 
на член 3, параграф 13 и член 4 от 
Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета 
или всеки съответен акт на правото 
на Съюза;
д) когато бизнес клиентът е 
регистриран във фирмен или 
търговски регистър или друг подобен 
публичен регистър – регистъра, в 
който е регистриран бизнес 
клиентът, и неговия регистрационен 
номер или равностойно средство за 
идентификация в този регистър;
е) лична декларация от страна на 
бизнес клиента, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с 
приложимите правила на правото на 
Съюза.
2. При получаването на тази 
информация доставчикът на 
посреднически услуги полага разумни 
усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в 
параграф 1, букви a), г) и д), е 
надеждна, като използва всяка 
публично достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или 
от Съюза, или чрез искания до бизнес 
клиента да предостави подкрепящи 
документи от надеждни и 
независими източници.
3. Доставчикът на посреднически 
услуги проверява също така дали лице, 
което претендира, че действа от 
името на бизнес клиента, е надлежно 
упълномощено за целта и 
потвърждава самоличността му.
4. Когато доставчикът на 
посреднически услуги получи сведения, 
включително посредством 
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уведомление от правоприлагащи 
ведомства или други физически лица 
със законен интерес, че която и да е 
част от информацията, посочена в 
параграф 1 и предоставена от 
съответния бизнес клиент, е 
неточна, подвеждаща, непълна или по 
друг начин недействителна, той 
изисква от бизнес клиента да 
коригира информацията, доколкото 
това е необходимо, за да се гарантира, 
че цялата информация е точна и 
пълна, незабавно или в рамките на 
срока, определен от правото на Съюза 
и националното право. Когато бизнес 
клиентът не коригира или не допълни 
тази информация, доставчикът на 
посреднически услуги преустановява 
временно предоставянето на своята 
услуга на бизнес клиента, докато не 
бъде изпълнено искането.
5. Доставчикът на посреднически 
услуги съхранява получената в 
съответствие с параграфи 1 и 2 
информация по защитен начин за 
срок от пет години след 
прекратяването на договорното си 
отношение със съответния бизнес 
клиент. Впоследствие той заличава 
тази информация.
6. Доставчиците на 
посреднически услуги прилагат 
мерките за идентификация и 
проверка не само спрямо нови бизнес 
клиенти, но също така актуализират 
информацията, с която разполагат за 
съществуващи бизнес клиенти, въз 
основа на рисковете и най-малко 
веднъж годишно или когато настъпи 
промяна в съответните 
обстоятелства на бизнес клиент.
7. Без да се засяга параграф 2, 
доставчикът на посреднически услуги 
разкрива информацията пред трети 
страни, когато това се изисква в 
съответствие с приложимото право, 
включително посочените в член 9 
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заповеди и всички заповеди, издадени 
от компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията 
за изпълнение на техните задачи 
съгласно настоящия регламент, 
както и във връзка с производства, 
образувани съгласно други относими 
разпоредби на правото на Съюза или 
националното право.
8. Доставчикът на посреднически 
услуги предоставя на получателите 
на услугата информацията, посочена 
в параграф 1, букви a), г), д) и е), по 
ясен, леснодостъпен и разбираем 
начин.
9. Доставчикът на посреднически 
услуги проектира и организира своя 
онлайн интерфейс по начин, който 
дава възможност на бизнес 
клиентите да изпълняват 
задълженията си по отношение на 
преддоговорната информация и 
информацията за безопасността на 
продуктите съгласно приложимото 
право на Съюза.
10. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
определя възпиращи финансови 
санкции за неспазване на която и да е 
от разпоредбите на настоящия член.

Or. en

Изменение 966
Лише Схренемахер, Барт Гротхойс, Хилде Вотманс, Марко Дзуло, Карен 
Мелкиор, Мортен Льокегор, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Мерки за обща оценка и ограничаване 

на рисковете
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1. Доставчиците на 
посреднически услуги установяват, 
анализират и оценяват най-малко 
веднъж и след това при всяко 
значително преразглеждане на услуга 
риска от потенциална злоупотреба и 
други рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
услугите им в Съюза. Тази обща 
оценка на рисковете е специфична за 
техните услуги и включва най-малко 
рисковете, свързани с 
разпространението на незаконно 
съдържание посредством техните 
услуги, както и на всяко съдържание, 
което може да има отрицателни 
последици върху потенциалните 
получатели на услугата, по-специално 
върху ненавършили пълнолетие лица и 
върху равенството между половете.
2. Доставчиците на 
посреднически услуги, които 
идентифицират потенциални 
рискове, се опитват по възможност 
да въведат разумни, пропорционални и 
ефективни мерки за тяхното 
ограничаване в съответствие със 
своите общи условия.
3. Когато идентифицираният 
риск е свързан с ненавършили 
пълнолетие лица, независимо дали 
тези лица са действали в 
съответствие с общите условия, и 
като се вземат под внимание 
промишлените стандарти, посочени 
в член 34, мерките за ограничаване на 
рисковете включват следното, когато 
е необходимо и приложимо:
a) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на 
техните процеси на вземане на 
решения, характеристиките или 
функционирането на техните услуги 
или техните общи условия с цел да се 
гарантира, че в тях приоритет има 
висшият интерес на детето;
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б) адаптиране или премахване на 
функции от дизайна на системата, 
които излагат децата на рискове, 
свързани със съдържание, контакти, 
поведение и договорни отношения, 
или засилват тези рискове;
в) гарантиране на най-високите 
нива на неприкосновеност на личния 
живот, безопасност и сигурност на 
етапа на проектиране и по 
подразбиране за децата, включително 
всяко профилиране или използване на 
данни за търговски цели;
г) ако услуга е насочена към деца, 
предоставяне на подходящи за деца 
механизми за правна защита, 
включително лесен достъп до 
експертен съвет и подкрепа.
4. При поискване доставчиците 
на посреднически услуги обясняват на 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка на установяване по 
какъв начин са предприели тази 
оценка на рисковете и какви 
доброволни мерки за тяхното 
ограничаване са въвели.

Or. en

Изменение 967
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Мерки за обща оценка и ограничаване 

на рисковете
1. Доставчиците на 
посреднически услуги установяват, 
анализират и оценяват най-малко 
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веднъж и след това при всяко 
значително преразглеждане на услуга 
риска от потенциална злоупотреба и 
други рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
услугите им в Съюза. Тази обща 
оценка на рисковете е специфична за 
техните услуги и включва най-малко 
рисковете, свързани с 
разпространението на незаконно 
съдържание посредством техните 
услуги, както и на всяко съдържание, 
което може да има отрицателни 
последици върху потенциалните 
получатели на услугата, по-специално 
върху ненавършили пълнолетие лица.
2. Доставчиците на 
посреднически услуги, които 
идентифицират потенциални 
рискове, се опитват по възможност 
да въведат разумни, пропорционални и 
ефективни мерки за смекчаване на 
последиците в съответствие със 
своите общи условия.
3. Когато идентифицираният 
риск е свързан с ненавършили 
пълнолетие получатели на услугата, 
независимо дали тези лица са 
действали в съответствие с общите 
условия, мерките за ограничаване на 
рисковете включват следното, когато 
е необходимо и приложимо:
a) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на 
техните процеси на вземане на 
решения, характеристиките или 
функционирането на техните услуги 
или техните общи условия с цел да се 
гарантира, че в тях приоритет има 
висшият интерес на ненавършилото 
пълнолетие лице;
б) адаптиране или премахване на 
функции от дизайна на системата, 
които излагат ненавършили 
пълнолетие лица на рискове, свързани 
със съдържание, контакти, поведение 
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и договорни отношения, или засилват 
тези рискове;
в) гарантиране на най-високите 
нива на неприкосновеност на личния 
живот, безопасност и сигурност на 
етапа на проектиране и по 
подразбиране за ненавършили 16 
години ползватели, включително 
всяко профилиране или използване на 
данни за търговски цели;
г) ако услуга е насочена към 
ненавършили пълнолетие лица, 
предоставяне на подходящи за деца 
механизми за правна защита, 
включително лесен достъп до 
експертен съвет и подкрепа.
4. При поискване доставчиците 
на посреднически услуги обясняват на 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка на установяване по 
какъв начин са предприели тази 
оценка на рисковете и какви 
доброволни мерки за смекчаване са 
въвели.

Or. en

Обосновка

Всеки доставчик следва да извърши собствена вътрешна оценка на рисковете и 
евентуално да предприеме допълнителни доброволни мерки за противодействие на 
тези рискове. Това следва да е съсредоточено специално върху ненавършилите 
пълнолетие лица.

Изменение 968
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Милан Бръглез, 
Драгош Пъслару, Алекс Аджус Салиба, Ева Каили, Йоан-Рареш Богдан, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
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Оценка на въздействието върху 
децата

1. Всички доставчици трябва да 
направят оценка на това дали до 
техните услуги се осъществява 
достъп от деца, дали е вероятно да се 
осъществи достъп от деца и дали 
услугите им оказват въздействие 
върху децата. Доставчиците на 
услуги, до които е вероятно деца да 
осъществят достъп или които е 
вероятно да окажат въздействие 
върху деца, установяват, анализират 
и оценяват по време на 
проектирането и разработването на 
нови услуги, текущо и най-малко 
веднъж годишно след това, всички 
системни рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
техните услуги в Съюза от деца. Тези 
оценки на въздействието на 
рисковете са специфични за техните 
услуги, отговарят на най-високите 
европейски или международни 
стандарти, посочени в член 34, и 
вземат под внимание всички известни 
рискове, свързани със съдържание, 
контакти, поведение или търговски 
рискове, включени в договора. В 
оценките следва да се включат и 
следните системни рискове:
a) разпространението на незаконно 
съдържание или поведение, което е 
станало възможно, било е проявено 
при или в резултат на техните 
услуги;
б) всички отрицателни последици за 
упражняването на правата на 
детето, залегнали в член 24 от 
Хартата и в Конвенцията на ООН за 
правата на детето и описани 
подробно в Общ коментар № 25 на 
Комитета на ООН по правата на 
детето по отношение на цифровата 
среда;
в) всички предвидени или 
непредвидени последици вследствие 
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на функционирането или умишленото 
манипулиране на тяхната услуга, 
включително чрез неавтентично 
използване или автоматизирано 
използване на услугата, с 
действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата или правата на децата.
2. При извършването на оценки 
на въздействието върху децата 
доставчиците на посреднически 
услуги, които е вероятно да окажат 
въздействие върху децата, вземат 
предвид по-специално начина, по 
който техните общи условия, 
системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
и системи за подбор и показване на 
реклама оказват влияние върху който 
и да е от системните рискове, 
посочени в параграф 1, включително 
потенциално бързото и широко 
разпространение на незаконно 
съдържание и на информация, която 
е несъвместима с техните общи 
условия или с правата на детето.

Or. en

Изменение 969
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Защита на ненавършили пълнолетие 

лица
1. Ако дадена услуга е насочена 
основно към ненавършили пълнолетие 
лица, доставчиците на посреднически 
услуги разясняват условията и 
ограниченията за използване на 
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услугата по съобразен с възрастта 
начин и по начин, който е приложим 
съгласно правилата за съгласие на 
деца в съответствие с член 8 от 
Общия регламент относно защитата 
на данните.
2. Дизайнът и интерфейсът на 
услугите, които са насочени към 
ненавършили пълнолетие лица и се 
използват активно от тях, трябва да 
бъдат съобразени с факта, че децата 
нямат толкова добре развити 
когнитивни способности, колкото 
възрастните, което ги прави по-
уязвими на манипулация. 
Следователно доставчиците 
проектират услугите си така, че да 
предпазват децата от манипулация и 
„тъмни“ модели.

Or. en

Изменение 970
Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Изключения

Членове 12 и 13 от раздел 1 и 
разпоредбите на раздел 2 и раздел 3 
от глава III не се прилагат спрямо: 
a) онлайн платформи по смисъла 
на член 2, буква з) от настоящия 
регламент;
б) онлайн платформи, които 
попадат в категорията на микро- и 
средни предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО;
в) посредническа услуга, с 
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изключение на много големи онлайн 
платформи, за която това би 
представлявало непропорционална 
тежест предвид нейния размер, 
естеството на дейността ѝ и риска 
за ползвателите.

Or. en

Изменение 971
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Изключения

Членове 12 и 13 от раздел 1 и 
разпоредбите на раздел 2 и раздел 3 
от глава III не се прилагат спрямо:
a) онлайн платформи по смисъла 
на член 2, буква з) от настоящия 
регламент;
б) онлайн платформи, които 
попадат в категорията на микро- и 
средни предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

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 
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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 972
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 12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Екрани за справедлив избор по 

отношение на съгласието
1. Доставчиците на 
посреднически услуги, които искат от 
получателите на услугата им 
съгласие, както се изисква от 
Регламент (ЕС) 2016/679, за събиране 
или обработване на лични данни, 
които ги засягат, гарантират, че 
екраните за избор, които се показват 
на крайния потребител, са 
проектирани справедливо и неутрално 
и по никакъв начин не подриват или 
накърняват независимостта на 
ползвателя, неговия процес на вземане 
на решения или неговия избор 
посредством структурата, 
функцията или начина на работа на 
екраните за избор. По-специално 
доставчиците се въздържат от:
a) по-силно визуално открояване 
на която и да е от опциите за 
съгласие, когато от получателя на 
услугата се иска да вземе решение;
б) повтарящо се искане на 
съгласие от получателя на услугата 
за обработване на данни, независимо 
от обхвата на предназначението на 
това обработване, по-специално чрез 
показване на изскачащ прозорец, 
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който смущава практическата 
работа на ползвателя;
в) настоятелно подканване на 
получател на услугата да промени 
настройка или конфигурация на 
услугата, след като въпросното лице 
вече е направило избора си, 
включително чрез използване на 
технически стандарт в 
съответствие с параграф 3;
г) въвеждане на процедура за 
отказ от услуга, която е по-сложна 
от процедурата за регистриране за 
услугата.
2. Комисията може да приеме 
актове за изпълнение, с които да 
бъдат уредени обвързващи аспекти и 
функции на дизайна на екраните за 
избор по отношение на съгласието, 
които да отговарят на изискванията 
по параграф 1.
3. Доставчиците на 
посреднически услуги приемат 
съобщаването на избора по 
отношение на съгласието от страна 
на получателя на услугата 
посредством автоматизирани 
средства, включително посредством 
стандартизирани цифрови сигнали, 
изпратени от софтуера на 
получателя, използван за достъп до 
услугата, като например уеб браузъри 
и операционни системи.
4. Комисията насърчава и улеснява 
разработването на технически 
стандарти за автоматизираното 
съобщаване на избора по отношение 
на съгласието посредством 
международни органи по 
стандартизация и органи по 
стандартизация на Съюза. В случай 
че органите по стандартизация не 
успеят да разработят практически 
приложим технически стандарт, не 
по-късно от две години от влизането 
в сила на настоящия регламент 
Комисията определя обвързващ 
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технически стандарт за целите на 
параграф 3.

Or. en

Изменение 973
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Брандо Бенифеи, Ева Каили, Йоан-Рареш Богдан, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за регламент
Член 12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Смекчаване на рисковете за децата

Доставчиците на посреднически 
услуги, които е вероятно да окажат 
въздействие върху деца, въвеждат 
разумни, пропорционални и 
ефективни мерки за смекчаване, 
съобразени със специфичните 
системни рискове, установени 
съгласно член 13 (12а нов). Тези мерки 
включват, когато е приложимо:
a) прилагане на определените в 
член 27 мерки за смекчаване по 
отношение на висшия интерес на 
децата;
б) адаптиране или премахване на 
функции от дизайна на системата, 
които излагат децата на рискове, 
свързани със съдържание, контакти, 
поведение и договорни отношения, 
които са идентифицирани в процеса 
на провеждане на оценките на 
въздействието върху децата;
в) прилагане на пропорционална и 
опазваща неприкосновеността на 
личния живот възрастова увереност, 
която отговаря на стандарта, 
посочен в член 34;
г) адаптиране на системите за 
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модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на 
техните процеси на вземане на 
решения, характеристиките или 
функционирането на техните услуги 
или техните общи условия с цел да се 
гарантира, че в тях приоритет има 
висшият интерес на детето;
д) гарантиране на най-високите нива 
на неприкосновеност на личния 
живот, безопасност и сигурност на 
етапа на проектиране и по 
подразбиране за ненавършили 18 
години ползватели;
е) предотвратяване на профилиране, 
включително за търговски цели, като 
например насочено рекламиране;
ж) гарантиране, че публикуваните 
общи условия са съобразени с 
възрастта и защитават правата на 
децата;
з) предоставяне на подходящи за деца 
механизми за правна защита, 
включително лесен достъп до 
експертен съвет и подкрепа.

Or. en

Изменение 974
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват по лесно достъпен 
начин поне два пъти годишно ясни, 
лесно разбираеми и подробни доклади 
за всяко модериране на съдържание, в 
което са участвали през съответния 
период. Докладите трябва да дават 
възможност за търсене и да бъдат 
архивирани за по-нататъшно 



PE695.159v01-00 154/174 AM\1235639BG.docx

BG

ползване. Тези доклади включват по-
специално информация относно 
следните аспекти, когато това е 
приложимо:

Or. en

Изменение 975
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 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади, в които се включва 
информация относно следните аспекти, 
когато това е приложимо:

Or. en

Изменение 976
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно достъпни, 
разбираеми и подробни доклади за 
всяко модериране на съдържание, в 
което са участвали през съответния 
период. Докладите са налични в 
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относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

архиви с възможност за търсене. Тези 
доклади включват по-специално 
информация относно следните аспекти, 
когато това е приложимо:

Or. en

Изменение 977
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Марко 
Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади до съответния си 
координатор на цифровите услуги по 
място на установяване за всяко 
модериране на съдържание, в което са 
участвали през съответния период. Тези 
доклади включват по-специално 
информация относно следните аспекти, 
когато това е приложимо:

Or. en

Обосновка

Трябва да е ясно до кого следва да се адресират докладите.

Изменение 978
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват в стандартизиран и 
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годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

машинночитаем формат поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

Or. en

Обосновка

Съгласно германския Закон за правоприлагането в мрежата (NetzDG) основният 
проблем за органите, изследователите и гражданското общество е, че докладите не 
са еднородни и поради тази причина е невъзможно да се осъществяват научни 
изследвания и съпоставки между тях. Следователно те трябва да се стандартизират 
и да бъдат машинночитаеми.

Изменение 979
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни, лесно разбираеми и 
подробни доклади за всяко модериране 
на съдържание, в което са участвали 
през съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

1. Доставчиците на посреднически 
услуги публикуват поне веднъж 
годишно ясни и лесно разбираеми 
доклади за всяко модериране на 
съдържание, в което са участвали през 
съответния период. Тези доклади 
включват по-специално информация 
относно следните аспекти, когато това е 
приложимо:

Or. en

Изменение 980
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) броя на заповедите, получени 
от органите на държавите членки, 
категоризирани според вида на 
съответното незаконно съдържание, 
включително заповедите, издадени в 
съответствие с членове 8 и 9, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действията, 
посочени в тези заповеди;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба се дублира с член 44. Въведените в член 44 допълнителни промени 
заменят в достатъчна степен заличената част на член 13.

Изменение 981
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) броя на заповедите, получени от 
органите на държавите членки, 
категоризирани според вида на 
съответното незаконно съдържание, 
включително заповедите, издадени в 
съответствие с членове 8 и 9, и средното 
време, необходимо за предприемане на 
действията, посочени в тези 
заповеди;

a) броя на заповедите, получени от 
органите на държавите членки, 
категоризирани според вида на 
съответното незаконно съдържание, 
включително заповедите, издадени в 
съответствие с членове 8 и 9, и средното 
време, необходимо за уведомяване на 
органа, издал заповедта, за нейното 
получаване и привеждане в действие;

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да съответства на изискването на членове 8 и 9.
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Изменение 982
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) броя на заповедите, получени от 
органите на държавите членки, 
категоризирани според вида на 
съответното незаконно съдържание, 
включително заповедите, издадени в 
съответствие с членове 8 и 9, и средното 
време, необходимо за предприемане на 
действията, посочени в тези заповеди;

 (Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 983
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, всяко действие, 
предприето въз основа на 
уведомленията, като се прави 
разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или на 
общите условия на доставчика, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действието;

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, броя на уведомленията, 
подадени от доверени податели на 
сигнали, всяко действие, предприето 
въз основа на уведомленията, като се 
прави разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или на 
общите условия на доставчика, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действието; 
доставчиците на посреднически 
услуги може да добавят 
допълнителна информация относно 
причините за средното време, 
необходимо за предприемане на 
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действието;

Or. en

Обосновка

Допълнително поясняване.

Изменение 984
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, всяко действие, 
предприето въз основа на 
уведомленията, като се прави 
разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или 
на общите условия на доставчика, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действието;

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, всяко действие, 
предприето въз основа на 
уведомленията, и средното време, 
необходимо за предприемане на 
действието;

Or. fr

Изменение 985
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, всяко действие, 

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, броя на уведомленията, 
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предприето въз основа на 
уведомленията, като се прави 
разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или на 
общите условия на доставчика, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действието;

подадени от доверени податели на 
сигнали, всяко действие, предприето 
въз основа на уведомленията, като се 
прави разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или на 
общите условия на доставчика, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действието;

Or. en

Изменение 986
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, всяко действие, 
предприето въз основа на 
уведомленията, като се прави 
разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или на 
общите условия на доставчика, и 
средното време, необходимо за 
предприемане на действието;

б) броя на уведомленията, подадени 
в съответствие с член 14, 
категоризирани според вида на 
съответното предполагаемо незаконно 
съдържание, всяко действие, 
предприето въз основа на 
уведомленията, като се прави 
разграничение дали действието е 
предприето въз основа на закона или на 
общите условия на доставчика, и 
средното и медианното време, 
необходимо за предприемане на 
действието;

Or. en

Изменение 987
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) модерирането на съдържание по в) модерирането на съдържание по 
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собствена инициатива на доставчиците, 
включително броя и вида на 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на информацията, 
предоставяна от получателите на 
услугата, и способността на 
получателите да предоставят 
информация, категоризирани според 
вида на причината и основанието за 
предприемане на тези мерки;

собствена инициатива на доставчиците, 
включително броя и вида на 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на информацията, 
предоставяна от получателите на 
услугата, и способността на 
получателите да предоставят 
информация, включително 
премахвания, временни 
преустановявания, намалявания на 
видимостта или налагането на други 
санкции, категоризирани според 
причината и основанието за 
предприемане на тези мерки, както и 
предприетите мерки за предоставяне 
на обучение и съдействие на 
членовете на персонала, които 
осъществяват модериране на 
съдържание;

Or. en

Изменение 988
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) модерирането на съдържание по 
собствена инициатива на доставчиците, 
включително броя и вида на 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на информацията, 
предоставяна от получателите на 
услугата, и способността на 
получателите да предоставят 
информация, категоризирани според 
вида на причината и основанието за 
предприемане на тези мерки;

в) без да се засяга член 33a, 
модерирането на съдържание по 
собствена инициатива на доставчиците, 
включително броя и вида на 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на информацията, 
предоставяна от получателите на 
услугата, и способността на 
получателите да предоставят 
информация, категоризирани според 
вида на причината и основанието за 
предприемане на тези мерки; освен 
това доставчиците на посреднически 
услуги предоставят ясна информация 
относно използването на 
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автоматизирани системи;

Or. nl

Изменение 989
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Томислав 
Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Андреа Каропо, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) модерирането на съдържание по 
собствена инициатива на доставчиците, 
включително броя и вида на 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на информацията, 
предоставяна от получателите на 
услугата, и способността на 
получателите да предоставят 
информация, категоризирани според 
вида на причината и основанието за 
предприемане на тези мерки;

в) съдържателна и разбираема 
информация относно модерирането на 
съдържание по собствена инициатива на 
доставчиците, включително вида на 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
достъпността на информацията, 
предоставяна от получателите на 
услугата, и способността на 
получателите да предоставят 
информация, категоризирани според 
вида на причината и основанието за 
предприемане на тези мерки;

Or. en

Изменение 990
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя на жалбите, получени 
чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
член 17, основанието за тези жалби, 
решенията, взети във връзка с тези 

заличава се
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жалби, средното време, необходимо за 
вземането на тези решения, както и 
броя на случаите, в които тези 
решения са били отменени.

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен в член 23.

Изменение 991
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 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя на жалбите, получени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в член 17, основанието 
за тези жалби, решенията, взети във 
връзка с тези жалби, средното време, 
необходимо за вземането на тези 
решения, както и броя на случаите, в 
които тези решения са били отменени.

г) броя на жалбите, получени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в член 17, основанието 
за тези жалби, решенията, взети във 
връзка с тези жалби, мерките и 
инструментите, използвани за 
целите на модерирането на 
съдържание, включително 
въздействието на алгоритмичното 
вземане на решения спрямо прегледа 
от човек, средното време, необходимо 
за вземането на тези решения, както и 
броя на случаите, в които тези решения 
са били отменени.

Or. en

Изменение 992
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Алекс Аджус Салиба, Ева Каили, Йоан-Рареш Богдан, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя на жалбите, получени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в член 17, основанието 
за тези жалби, решенията, взети във 
връзка с тези жалби, средното време, 
необходимо за вземането на тези 
решения, както и броя на случаите, в 
които тези решения са били отменени.

г) броя на жалбите, получени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в член 17, възрастта 
на лицата, подали жалби (ако са 
деца), основанието за тези жалби, 
решенията, взети във връзка с тези 
жалби, средното време, необходимо за 
вземането на тези решения, както и броя 
на случаите, в които тези решения са 
били отменени.

Or. en

Изменение 993
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя на жалбите, получени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в член 17, основанието 
за тези жалби, решенията, взети във 
връзка с тези жалби, средното време, 
необходимо за вземането на тези 
решения, както и броя на случаите, в 
които тези решения са били отменени.

г) броя на жалбите, получени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в член 17, основанието 
за тези жалби, решенията, взети във 
връзка с тези жалби, средното и 
медианното време, необходимо за 
вземането на тези решения, както и броя 
на случаите, в които тези решения са 
били отменени.

Or. en

Изменение 994
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) всички доставчици на 
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посреднически услуги, до които е 
вероятно достъп да имат деца, 
трябва да включат разпоредби и да 
разполагат с ресурси за защита на 
правата и благосъстоянието на 
децата, както е описано в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Общ коментар № 25 към 
Конвенцията. въздействието на 
услугите върху децата трябва да се 
оценява редовно и правата и 
благосъстоянието на децата трябва 
да залегнат при проектирането на 
актуализации и иновации в услугите;

Or. en

Обосновка

Children’s rights and wellbeing must be embedded in the design of digital services. 
Conducting regular impact assessments and developing adequate mechanisms to mitigate risk 
and harm must also reflect how said services promote and enhance children’s rights and 
wellbeing. It is critical to assess how to protect children online (assess “risks” and develop 
“risk mitigation mechanisms”), as well as assess how the services effectively promote 
children’s empowerment as users of digital services (therefore, evaluating “children’s rights 
and wellbeing impact” in the assessment as recognized by the UN GC 25).This assessment 
should apply to all providers of intermediary services that are likely to be accessed by 
children and it should be part of Article 13’s provisions on transparency reporting 
obligations

Изменение 995
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато спазват изискванията 
на настоящия член, доставчиците на 
посреднически услуги не се 
задължават да оповестяват 
информация, която с разумна степен 
на сигурност би довела до вреда за 
обществото посредством 
манипулиране на процедурите за 
модериране на съдържание или 
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разкриване на търговски тайни в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2016/943;

Or. en

Изменение 996
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) държавата членка, от която 
произхожда незаконното действие, 
ако такава информация е налична;

Or. en

Изменение 997
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Милан Бръглез, 
Драгош Пъслару, Алекс Аджус Салиба, Йоан-Рареш Богдан, Джозиан Кутаяр, Ева 
Каили

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на 
посреднически услуги, които оказват 
въздействие върху деца, публикуват 
най-малко веднъж годишно:
a) оценки на въздействието върху 
децата с цел идентифициране на 
известни вреди, непредвидени 
последици и нововъзникващи рискове. 
Оценките на въздействието върху 
децата трябва да съответстват на 
стандартите, посочени в член 34;
б) ясни, лесно разбираеми и подробни 
доклади, в които се посочват 
предприетите мерки за смекчаване на 
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рисковете за децата, тяхната 
ефективност и евентуални 
предстоящи действия, които са 
необходими. Докладите трябва да 
съответстват на стандартите, 
посочени в член 34, включително по 
отношение на възрастова увереност и 
проверка, в съответствие с 
ориентиран към децата дизайн.

Or. en

Изменение 998
Мария Грапини, Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
самоличността, като например 
запазената марка, логото или други 
характерни черти, на бизнес 
ползвателя, който предоставя 
стоките, съдържанието или услугите 
в посредническите услуги, се вижда 
ясно заедно с предлаганите стоки, 
съдържание или услуги.

Or. en

Обосновка

In order to enhance consumer protection, online safety and promote fairness among market 
participants, it is necessary that the DSA includes an obligation for intermediary service 
providers to clearly indicate the identity of the business user alongside the goods and services 
offered by the business user. This  obligation is modelled on the Platform-to-Business 
Regulation and would be applicable to all intermediary service providers and not just online 
intermediation services (as per the P2B Regulation). Ultimately, it would further reinforce the 
DSA’s objectives of building a transparent and safe online environment, empowering 
consumers to easily identify the provider of goods or services (including in cases when goods 
or services are offered by the intermediary service provider) and ensuring that they have trust 
in the goods, content and services offered online.
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Изменение 999
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случаите, в които 
доставчиците на посреднически 
услуги не оповестяват доклада по 
параграф 1 пред обществеността, 
пред нея се представя най-малкото 
резюме на този доклад.

Or. en

Изменение 1000
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Предоставената информация 
се разбива по държави членки, в които 
се предлагат услугите, като се 
представя и информация за Съюза 
като цяло.

Or. en

Изменение 1001
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за заличава се
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доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Обосновка

Освобождаването е преместено в член 10 (нов) по-горе.

Изменение 1002
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро-, малки 
или средни предприятия (МСП) по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО. Освен това 
параграф 1 не се прилага спрямо 
предприятия, които са отговаряли в 
миналото на критериите за статут 
на средно, малко или 
микропредприятие по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО, през първите дванадесет 
месеца, след като са изгубили този 
статут съгласно член 4, параграф 2 
от препоръката.

Or. en

Изменение 1003
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО. След допълнителна 
индивидуална оценка на рисковете, 
координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване може да 
приложи освобождаването и спрямо 
избрани средни предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Or. en

Изменение 1004
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които предоставят услугите си на 
среден месечен брой активни 
получатели на услугата в Съюза, 
който е по-голям или равен на 
9 милиона, изчислен в съответствие с 
методиката, определена в посочените 
в член 25, параграф 3 делегирани 
актове.

Or. en

Изменение 1005
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО и не представляват много 
големи онлайн платформи в 
съответствие с член 25.

Or. en

Обосновка

Може да се случи така, че микро- или малко предприятие да е също и много голяма 
онлайн платформа. В тези случаи е разумно да се прилагат всички правила.

Изменение 1006
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро-, малки 
или средни предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. pt

Изменение 1007
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграфи 1 и 1а не се 
прилагат за доставчици на 
посреднически услуги, които се 
определят като микро- или малки 
предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Изменение 1008
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като 
микропредприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Изменение 1009
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграф 1 не се прилага, 
когато в рамките на организирана 
разпространителска мрежа, 
функционираща под обща търговска 
марка, доставчикът на 
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посредническата услуга има пряка 
връзка като организация, съдружие, 
кооперация или собственост на 
капитал с получателя на услугата 
или когато единственото 
предназначение на посредническата 
услуга е да посредничи за 
съдържанието между членовете на 
организираната разпространителска 
рамка и техните доставчици.

Or. en

Изменение 1010
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 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато посочените в 
параграф 1 ежегодни доклади за 
прозрачност се оповестяват 
публично, те не включват 
информация, която може да засегне 
текущи дейности по 
предотвратяване, откриване или 
премахване на незаконно съдържание 
или съдържание, което противоречи 
на общите условия на доставчика на 
хостинг.

Or. en

Обосновка

Твърде многото информация може да доведе до „заобикаляне“ на системата, с 
отрицателни последици за потребителите и други ползватели. Трябва да се внимава 
това да се избегне.

Изменение 1011
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69 с цел 
въвеждане на специални образци на 
посочените в параграф 1 доклади.

Or. en


