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Изменение 1012
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Доверени податели на сигнали

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите 
технически и организационни мерки, 
за да гарантират, че уведомленията, 
подадени от доверени податели на 
сигнали чрез механизмите, посочени в 
член 14, се обработват и по тях се 
взема решение незабавно, без да се 
засяга изпълнението на механизъм за 
подаване на жалби и прилагане на 
средства за правна защита.
2. Статутът на доверени 
податели на сигнали съгласно 
настоящия регламент се предоставя 
от координатора на цифровите 
услуги на държавата членка, в която 
е установен заявителят, след 
подаване на заявление от което и да 
било образувание, когато заявителят 
е доказал, че отговаря на всяко едно 
от следните условия, без да се засяга 
изпълнението на механизъм за 
подаване на жалби и прилагане на 
средства за правна защита:
a) притежава специфичен 
експертен опит и умения за целите 
на засичането, идентифицирането и 
уведомяването за незаконно 
съдържание;
б) представлява колективни 
интереси, включително общ интерес 
за предотвратяване или предоставяне 
на правна защита при нарушения на 
правото на Съюза, и е независим от 
всяка онлайн платформа;
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в) извършва дейността си с цел 
своевременно, старателно и 
обективно подаване на уведомления и 
е независим.
3. Посочените в параграф 2 
условия дават възможност 
уведомленията, подадени от доверени 
податели на сигнали, да бъдат 
достатъчни за незабавно премахване 
или блокиране на достъпа до 
посоченото от тях съдържание.
4. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги имената, адресите и адресите 
на електронната поща на 
образуванията, на които са 
предоставили статут на доверен 
подател на сигнали в съответствие с 
параграф 2.
5. Комисията публикува 
информацията, посочена в параграф 
3, в публично достъпна база данни и 
актуализира базата данни.
6. Когато дадена онлайн 
платформа разполага с информация, 
указваща, че доверен подател на 
сигнали е подал значителен брой 
недостатъчно точни или 
недостатъчно обосновани 
уведомления, или уведомления, 
целящи нарушаване на 
конкуренцията, чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 
информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане 
на жалби, посочени в член 17, 
параграф 3, тя съобщава тази 
информация на координатора на 
цифровите услуги, който е 
предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и 
подкрепящи документи.
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7. Координаторът на цифровите 
услуги, който е предоставил статута 
на доверен подател на сигнали на 
дадено образувание, отнема този 
статут, ако установи, след 
разследване по собствена инициатива 
или въз основа на информация, 
получена от трети страни, 
включително информацията, 
предоставена от онлайн платформа 
съгласно параграф 5, че образуванието 
вече не отговаря на условията, 
посочени в параграф 2. 
Координаторът на цифровите услуги 
може да вземе под внимание всяко 
доказателство, според което 
образуванието е използвало статута 
си с цел нарушаване на 
конкуренцията. Преди да отнеме 
този статут, координаторът на 
цифровите услуги предоставя на 
образуванието възможност да 
предприеме мерки в отговор на 
констатациите от разследването и 
на намерението да се отнеме 
статута на образуванието като 
доверен подател на сигнали.
8. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да издаде 
насоки за подпомагане на онлайн 
платформите и координаторите на 
цифровите услуги при прилагането на 
параграфи 6 и 7.

Or. en

Изменение 1013
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
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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 2016/679, за събиране или 
обработване на лични данни, които ги 
засягат, гарантират, че екраните за 
избор, които се показват на крайния 
потребител за тази цел, 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, 
който смущава практическата 
работа на ползвателя;
б) 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 4;
в)  въвеждане на процедура за 
отказ от услуга, която е по-сложна 
от процедурата за регистриране за 
услугата.
2. Комисията може да приема 
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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 EС. 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 
технически стандарт за целите на 
параграф 3.

Or. en

Изменение 1014
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Дизайн на онлайн интерфейса

1. Забранява се използването на 
„тъмни“ модели от страна на 
доставчиците на посреднически 
услуги, когато представят варианти 
на получателите на услугата или 
взаимодействат с тях посредством 
своите онлайн интерфейси.
2. Избор или решение на 
получател на услугата чрез 
използване на онлайн интерфейси, 
които не отговарят на изискванията 
по параграф 1, не представляват 
съгласие.
3. Агенцията публикува 
официални насоки, включително 
списък с конкретни модели на 
дизайна, които се определят като 
подриващи или накърняващи 
независимостта на получателите на 
услугата, техния процес на вземане на 
решения или техния избор. Агенцията 
постоянно актуализира този списък с 
оглед на технологичните развития и, 
в случая на много големите онлайн 
платформи, с оглед на оценките, 
свързани със системните рискове, 
идентифицирани в съответствие с 
член 27, параграф 2.

Or. en

Обосновка

В съответствие с определението в член 2. Използването на „тъмни“ модели следва да 
бъде забранено за всички посреднически услуги, тъй като всички получатели на 
посреднически услуги следва да бъдат защитени еднакво от манипулации, които ги 
карат да правят избор или да задават предпочитанието си в свой ущърб и в полза на 
услугата. Същевременно гарантирането на свободен независим избор защитава 
лоялната конкуренция, както и благосъстоянието на потребителите. Накрая, такава 
забрана създава доверие в цифровия свят, тъй като премахва страха от повлияване 
чрез манипулативни практики.
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Изменение 1015
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Марк Анжел, Кристел 
Шалдемозе, Мария Грапини, Петра Камереверт, Биляна Борзан, Брандо Бенифеи, 
Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Показване на самоличността на 

бизнес ползвателите
1. Доставчикът на посреднически 
услуги гарантира, че самоличността 
на бизнес ползвателя, който 
предоставя съдържанието, стоките 
или услугите, се вижда ясно заедно с 
предлаганите съдържание, стоки или 
услуги.
2. За тази цел доставчикът на 
посреднически услуги създава 
стандартизиран и задължителен 
интерфейс за бизнес ползватели. 
Съдържание, стока или услуга се 
показват пред потребителите, само 
ако са предоставени на разположение 
необходимите координати за връзка.
3. Доставчикът на посреднически 
услуги прави редовни проверки на 
предоставената от бизнес ползвател 
информация в съответствие с 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да упражняват правата си, потребителите трябва да разполагат с ясни и 
леснодостъпни начини за свързване с търговците. Тази разпоредба има за цел да 
предостави на доставчиците на посреднически услуги по-добър общ преглед на 
задълженията, свързани с потребителите и трансферите.
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Изменение 1016
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Средства за правна защита за 

потребителите
Потребителите, които са понесли 
вреда от практики, които са в 
противоречие с настоящия 
регламент, имат достъп до 
пропорционални и ефективни 
средства за правна защита, 
включително обезщетение за 
понесени от потребителите вреди и, 
когато е целесъобразно, намаляване 
на цената или прекратяване на 
договора. Държавите членки може да 
определят условията за прилагане и 
последиците от тези средства за 
правна защита. Държавите членки 
може да вземат под внимание, където 
е подходящо, сериозността и 
естеството на незаконните 
практики, вредите, понесени от 
потребителите, и други значими 
обстоятелства.

Or. en

Обосновка

За да бъдат разрешени правни средства за защита, като например анулиране на 
договора или финансово обезщетение, е необходимо тези санкции да бъдат 
конкретизирани, в случай че доставчици на посреднически услуги/онлайн платформи 
нарушават нововъведените със Законодателния акт за цифровите услуги задължения 
с цел защита на потребителите по същество в онлайн търговията. Следователно 
считаме, че в Законодателния акт за цифровите услуги следва да се въведе обща 
разпоредба по модела на член 11a от Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните 
търговски практики (изменението е вследствие на Директивата „Омнибус“ 
2019/2161).
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Изменение 1017
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Показване на самоличността на 

търговците
Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че 
самоличността, като например 
запазената марка, логото или други 
характерни черти, на доставчика, 
който предоставя съдържание, стоки 
или услуги в посредническите услуги, 
се вижда ясно заедно с предлаганите 
съдържание, стоки или услуги.

Or. en

Обосновка

Визуалната информация относно произхода на съдържанието (например лого) е от 
съществено значение за видимостта на доставчиците на медийни услуги (но и на 
други бизнес клиенти) и предотвратява присвояване от посредниците на съдържание 
на трети страни, поради което посредниците следва да бъдат задължени да ги 
показват.

Изменение 1018
Мария Грапини, Андреас Шидер

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Мерки срещу повторната поява на 

незаконно съдържание
Когато посредническа услуга открие и 
идентифицира незаконни стоки или 
услуги, тя предотвратява 



PE695.160v01-00 12/174 AM\1235640BG.docx

BG

повторната поява на това 
съдържание в своята услуга. 
Прилагането на това изискване не 
води до никакво общо задължение за 
контрол.

Or. en

Обосновка

За да може разпространението на незаконни продукти и услуги в посреднически 
услуги да бъде преодоляно по ефективен и значим начин, те трябва да приложат 
мерки с цел предотвратяване на повторната поява на незаконно съдържание, след 
като е било премахнато. Ако тези мерки бъдат предприети хоризонтално от всички 
посреднически услуги, това ще допринесе за по-безопасна онлайн среда.

Изменение 1019
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Мария Грапини, Биляна Борзан, 
Паул Танг, Тимо Вьолкен, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б
Целево рекламиране

Доставчиците на посреднически 
услуги не събират, нито използват 
лични данни на получател на 
услугата с цел насочване или 
специфично изготвяне на цифрова 
реклама. Ако доставчик на услуги 
получи законосъобразно информация, 
която му позволява да прави 
допускания за физическата, 
физиологичната, генетичната, 
психичната, икономическата, 
културната или социалната 
самоличност на даден ползвател, 
тази информация не се използва за 
рекламни цели, по-специално не се 
използва за насочване или за 
специфично изготвяне на реклама.

Or. en
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Изменение 1020
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Глава III – Раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни разпоредби, приложими 
за доставчиците на хостинг услуги, 
включително онлайн платформи

Допълнителни разпоредби, приложими 
за доставчиците на хостинг услуги, 
включително онлайн платформи, и за 
доставчиците на услуги на 
платформи за предаване в реално 
време и на частни съобщителни 
услуги

Or. en

Изменение 1021
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Глава III – Раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни разпоредби, приложими 
за доставчиците на хостинг услуги, 
включително онлайн платформи

Допълнителни разпоредби, приложими 
за доставчиците на хостинг услуги, 
включително онлайн платформи, и за 
доставчиците на услуги на 
платформи за предаване в реално 
време и на частни съобщителни 
услуги

Or. en

Изменение 1022
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги, 
на услуги на платформи за предаване в 
реално време и на частни 
съобщителни услуги въвеждат 
механизми, които позволяват на всяко 
физическо лице или образувание да ги 
уведомява за наличието в тяхната услуга 
на конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна, или на съдържание, 
което нарушава техните общи 
условия. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път и 
може да включват:
a) ясно разпознаваем банер или 
единичен бутон за сигнализиране, 
които да дават възможност на 
ползвателите да уведомяват 
доставчиците на тези услуги бързо и 
лесно за незаконно съдържание, на 
което са се натъкнали;
б) предоставяне на информация 
на ползвателите какво се счита за 
незаконно съдържание съгласно 
правото на Съюза и националното 
право;
в) предоставяне на информация 
на ползвателите относно наличните 
национални публични инструменти 
за подаване на сигнал за незаконно 
съдържание до компетентните 
органи.

Or. en

Изменение 1023
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 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
неправителствено образувание да ги 
уведомява за наличието в тяхната услуга 
на конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път и 
може да включват:
a) ясно разпознаваем банер или 
единичен бутон за сигнализиране, 
които да дават възможност на 
ползвателите на тези услуги да 
уведомяват доставчиците на хостинг 
услуги бързо и лесно;
б) предоставяне на информация 
на ползвателите какво се счита за 
незаконно съдържание съгласно 
правото на Съюза и националното 
право;
в) предоставяне на информация 
на ползвателите относно наличните 
национални публични инструменти 
за подаване на сигнал за незаконно 
съдържание до компетентните 
органи в държавите членки, към 
които е насочена услугата.

Or. en

Обосновка

Системата следва да се намира и използва лесно от физически лица. Освен това, с 
изключение на избрани доверени податели на сигнали, тези системи са предназначени 
за неправителствени образувания и физически лица. Правните органи разполагат с 
други средства за отправяне на искане за премахване на съдържание, включително в 
рамките на настоящия регламент.
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Изменение 1024
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път. Тези 
механизми се намират в близост до 
въпросното съдържание и са 
разположени на същото равнище в 
онлайн интерфейса като 
механизмите за уведомяване за 
предполагаеми нарушения на общите 
условия, където е приложимо, като са 
ясно разграничени от тях. 
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 69 за 
установяване на конкретни 
изисквания относно посочените в 
параграф 1 механизми.

Or. en

Обосновка

Опитът с NetzDG показа, че някои платформи просто скриват системата за 
уведомяване за незаконно съдържание дълбоко в интерфейса на системите си. С 
настоящото изменение се гарантира, че „бутонът“ за уведомяване или подобен 
механизъм ще може да бъде намерен директно от ползвателя и ще бъде толкова лесен 
за използване, колкото и нормалната система за сигнализиране или уведомяване, 
която вече е въведена от повечето платформи по отношение на техните общи 
условия. Това ще позволи също и платформите да изготвят по-точни доклади за 
прозрачност.
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Изменение 1025
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Частните съобщителни услуги 
и доставчиците на хостинг услуги, 
включително онлайн платформи, 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, ясно видими, с нисък 
праг, лесни за ползване и разположени 
в близост до въпросното съдържание, 
като позволяват подаването на 
уведомления изключително по 
електронен път.

Or. en

Изменение 1026
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги, 
с изключение на микро- или малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО, въвеждат 
механизми, които позволяват на всяко 
физическо лице или образувание да ги 
уведомява за наличието в тяхната услуга 
на конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 



PE695.160v01-00 18/174 AM\1235640BG.docx

BG

изключително по електронен път.

Or. nl

Изменение 1027
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна, или информация, 
която е несъвместима с общите 
условия на доставчика. Тези 
механизми са леснодостъпни, лесни за 
ползване и позволяват подаването на 
уведомления изключително по 
електронен път.

Or. en

Обосновка

Невъзможността за позоваване на общите условия на платформата би ограничила до 
голяма степен ефективността на доверените податели на сигнали от гражданското 
общество. Следователно, за да се премахне всяко двусмислие относно 
компетентността на доверените податели на сигнали, когато използват 
механизмите за уведомяване и предприемане на действия, е важно несъвместимост с 
общите условия на доставчика да се посочи изрично като основание, на което да се 
направи позоваване при подаването на сигнал за съдържание.

Изменение 1028
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, ясно видими, лесни за 
ползване, разположени в близост до 
съдържанието и позволяват 
подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

Or. en

Изменение 1029
Мария Грапини, Кристел Шалдемозе, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път, 
например посредством онлайн уеб 
формуляри.

Or. en

Изменение 1030
Мария Да Граса Карвалю
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за разбиране, 
лесни за ползване и позволяват 
подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

Or. pt

Изменение 1031
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на хостинг услуги 
въвеждат механизми, които позволяват 
на всяко физическо лице или 
образувание да ги уведомява за 
наличието в тяхната услуга на 
конкретна информация, която 
физическото лице или образуванието 
счита за незаконна. Тези механизми са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват подаването на уведомления 
изключително по електронен път.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 1032
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
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Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 
установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на точни и надлежно 
обосновани уведомления, въз основа на 
които икономически оператор може да 
установи добросъвестно и без 
дискриминация дали уведомлението 
засяга незаконно съдържание, както е 
определено в член 2, буква ж) от 
настоящия регламент. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

Or. en

Изменение 1033
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 
установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 
установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание или 
нарушаването на общите условия от 
страна на това съдържание. За тази 
цел доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
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елементи: улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

Or. en

Изменение 1034
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 
установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може в някои 
случаи да установи 
незаконосъобразността на въпросното 
съдържание. За тази цел доставчиците 
предприемат необходимите мерки, за да 
позволят и улеснят подаването на 
валидни уведомления, съдържащи всеки 
един от следните елементи:

Or. en

Изменение 1035
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 
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установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

установи незаконосъобразността или 
несъвместимостта на въпросното 
съдържание. За тази цел доставчиците 
предприемат необходимите мерки, за да 
позволят и улеснят подаването на 
уведомления, съдържащи всеки един от 
следните елементи:

Or. en

Обосновка

Невъзможността за позоваване на общите условия на платформата би ограничила до 
голяма степен ефективността на доверените податели на сигнали от гражданското 
общество. Следователно, за да се премахне всяко двусмислие относно 
компетентността на доверените податели на сигнали, когато използват 
механизмите за уведомяване и предприемане на действия, е важно несъвместимост с 
общите условия на доставчика да се посочи изрично като основание, на което да се 
направи позоваване при подаването на сигнал за съдържание.

Изменение 1036
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмите, посочени в 
параграф 1, са такива, че да улесняват 
подаването на достатъчно точни и 
надлежно обосновани уведомления, въз 
основа на които добросъвестен 
икономически оператор може да 
установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

2. Уведомленията, подавани чрез 
механизмите, посочени в параграф 1, са 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани, въз основа на които 
добросъвестен проверяващ може да 
установи незаконосъобразността на 
въпросното съдържание. За тази цел 
доставчиците предприемат 
необходимите мерки, за да позволят и 
улеснят подаването на уведомления, 
съдържащи всеки един от следните 
елементи:

Or. en
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Изменение 1037
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 14 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание;

a) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание. Следва да се предвиди и 
възможността за определяне на вида 
на незаконното съдържание, към 
който физическото лице или 
образуванието счита, че принадлежи 
съдържанието, за което се подава 
сигналът, въз основа на списък, 
изготвен съгласувано с координатора 
на цифровите услуги;

Or. en

Изменение 1038
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание;

a) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание или съдържание, което е в 
нарушение на общите условия на 
доставчиците;

Or. en
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Изменение 1039
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание;

a) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание или съдържание, 
несъвместимо с общите условия на 
доставчика;

Or. en

Обосновка

Невъзможността за позоваване на общите условия на платформата би ограничила до 
голяма степен ефективността на доверените податели на сигнали от гражданското 
общество. Следователно, за да се премахне всяко двусмислие относно 
компетентността на доверените податели на сигнали, когато използват 
механизмите за уведомяване и предприемане на действия, е важно несъвместимост с 
общите условия на доставчика да се посочи изрично като основание, на което да се 
направи позоваване при подаването на сигнал за съдържание.

Изменение 1040
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обяснение на причините, поради 
които физическото лице или 
образуванието счита, че въпросната 
информация представлява незаконно 
съдържание;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr
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Изменение 1041
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква aa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) доказателства, които 
подкрепят твърдението, когато това 
е възможно;

Or. en

Изменение 1042
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на 
електронното местоположение на 
тази информация, по-специално 
точния или точните URL, и когато е 
необходимо, допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание;

б) когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание;

Or. en

Изменение 1043
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
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и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание;

и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание или на съдържанието, 
което е в нарушение на общите 
условия на доставчиците;

Or. en

Изменение 1044
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните 
URL, и когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание;

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация и 
когато е необходимо и приложимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание, която е 
подходяща за вида на съдържанието и 
за конкретния вид на посредника;

Or. en

Изменение 1045
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на 
електронното местоположение на тази 
информация, по-специално точния или 
точните URL, и когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание;

б) ясно посочване на точното 
електронно местоположение на тази 
информация, като например URL 
адрес или адреси или други 
идентификатори, където е 
подходящо, и когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
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предполагаемото незаконно 
съдържание;

Or. en

Обосновка

Точното местоположение на съдържанието е необходимо, тъй като в противен 
случай съществува риск уведомлението да не е прецизно и да допуска например 
физическото лице, което го подава, да спомене само името на уебсайта („Facebook“).

Изменение 1046
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание;

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното или 
несъвместимото съдържание;

Or. en

Обосновка

Невъзможността за позоваване на общите условия на платформата би ограничила до 
голяма степен ефективността на доверените податели на сигнали от гражданското 
общество. Следователно, за да се премахне всяко двусмислие относно 
компетентността на доверените податели на сигнали, когато използват 
механизмите за уведомяване и предприемане на действия, е важно несъвместимост с 
общите условия на доставчика да се посочи изрично като основание, на което да се 
направи позоваване при подаването на сигнал за съдържание.

Изменение 1047
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание;

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
където е възможно, и когато е 
необходимо, допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание;

Or. en

Изменение 1048
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 1049
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
като например точния или точните 
URL, и когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
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съдържание; незаконното съдържание;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение за привеждане в съответствие с останалата част от текста.

Изменение 1050
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните 
URL, и когато е необходимо, 
допълнителна информация, 
позволяваща идентифицирането на 
незаконното съдържание;

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
позволяващо идентифицирането на 
незаконното съдържание, ако го 
позволява приложението на услугата, 
която се използва от получателя;

Or. en

Обосновка

Обосновка Необходимо е механизмите за уведомяване да са технологично неутрални и 
ориентирани към бъдещето. Връзката, която се прави в настоящия текст на 
предложението, между данните за електронното местоположение и URL адресите 
не удовлетворява тези изисквания, тъй като при някои технологии URL адресите 
просто не са относими и подходящи за откриване на местоположението на незаконна 
информация. Такъв е случаят при приложенията, приложенията за съобщения или 
платформите за предаване в реално време и с развитието на технологиите това ще 
продължава да стои като проблем. Поради тази причина позоваването на URL 
трябва да се премахне, за да се определи достатъчно широк обхват, който да включи 
всяко бъдещо технологично развитие.

Изменение 1051
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) името и адреса на 
електронната поща на физическото 
лице или образуванието, подало 
уведомлението, освен в случай на 
информация, за която се счита, че 
включва някое от престъпленията, 
посочени в членове 3 – 7 от Директива 
2011/93/ЕС;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ползвателите следва да имат правото да подават уведомления анонимно; това е от 
особено значение за жертвите и за членовете на малцинствени или уязвими групи – 
вместо това се предлага да се измени параграф 4, така че на ползвателите да се даде 
право на избор дали да посочват координати за връзка, или не.

Изменение 1052
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) декларация, потвърждаваща 
добросъвестното убеждение на 
физическото лице или образуванието, 
подало уведомлението, че 
информацията и твърденията, 
съдържащи се в нея, са точни и пълни.

г) декларация, потвърждаваща, че 
физическото лице или образуванието, 
подало уведомлението, счита, че 
информацията и твърденията, 
съдържащи се в него, са точни и пълни 
въз основа на най-добрите налични 
познания.

Or. en

Обосновка

Уведомленията следва да се основават на познания, а не само на убеждения. Само 
защото нещо „изглежда“ незаконно, не означава, че е такова.
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Изменение 1053
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 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, 
посочени в параграф 2, позволяват 
узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 по 
отношение на съответната 
информация.

заличава се

Or. en

Изменение 1054
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, 
посочени в параграф 2, позволяват 
узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 по 
отношение на съответната 
информация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Providers of hosting services cannot have actual knowledge of illegality once they receive a 
notice that meets the requirements of Article 14 (2). Imputing such “actual knowledge” to 
them creates a strong incentive to over-remove content since they lose immunity from liability 
upon receipt of an adequately substantiated notice (which may not even make a reference to 
illegal content) and may therefore be held liable if they fail to take action. Secondly, it puts 
hosting providers in the position of deciding the legality of content in the first instance rather 
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than the courts, which is inappropriate from a rule of law perspective in a democratic society. 
Finally, the CJEU has confirmed this in Peterson v Google (ECLI:EU:C:2020:586) that 
"notices cannot automatically preclude the exemption from liability”.

Изменение 1055
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, 
посочени в параграф 2, позволяват 
узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 по 
отношение на съответната 
информация.

заличава се

Or. en

Изменение 1056
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация, когато няма съмнение по 
отношение на 
незаконосъобразността на 
конкретното съдържание. В случай 
на несигурност и след предприемане 
на разумни стъпки за оценяване на 
незаконосъобразността на 
конкретното съдържание, 
въздържането на доставчика от 
премахване на съдържанието се 
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счита за добросъвестно действие и не 
води до лишаване от предвиденото в 
член 5 освобождаване от 
отговорност.

Or. en

Изменение 1057
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за 
целите на член 5 по отношение на 
съответната информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които са подходящо обосновани и 
включват елементите, посочени в 
параграф 2, пораждат задължение за 
ефективно и своевременно проучване 
на уведомлението. Ако доставчик не е 
в състояние да определи дали дадено 
уведомление е валидно, той може да 
поиска становище от координатора 
на цифровите услуги или от други 
национални административни 
органи, преди да премахне или да 
блокира достъпа до съдържанието.

Or. en

Обосновка

Уведомленията трябва да бъдат проучвани своевременно. Преди такова проучване 
доставчикът не е в състояние да знае дали включената информация е вярна и 
надлежна.

Изменение 1058
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация, и те създават 
задължение за уведомения доставчик 
на хостинг услуги експедитивно да 
премахне или да блокира достъпа до 
посочената в уведомлението 
информация.

Or. en

Изменение 1059
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Андреас Шидер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация. Въпреки узнаването, 
доставчикът е освободен от 
отговорност за определен период, 
който е подходящ за вземане на 
информирано решение по въпроса.

Or. en

Обосновка

Ако уведомленията се обвържат автоматично с приемането, че е налице 
действително узнаване от страна на платформите, перспективата да не се ползват 
повече от освобождаване от отговорност повишава стимулите за прибягване до 
прекомерно блокиране. Ето защо на платформите следва да се даде време за вземане 
на информирано решение.
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Изменение 1060
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, 
Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, и въз основа на които 
добросъвестен доставчик на хостинг 
услуги е в състояние да оцени 
незаконосъобразността на 
въпросното съдържание, позволяват 
узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 по 
отношение на съответната информация.

Or. en

Обосновка

Така се пояснява, че само обосновани уведомления водят до действително узнаване, с 
цел да се предотврати прекомерно прибягване до премахване на законно съдържание.

Изменение 1061
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват автоматично 
узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 по 
отношение на съответната информация 
само ако конкретната информация е 
явно незаконна.

Or. en
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Изменение 1062
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на 
съответната информация.

3. Уведомленията, които включват 
елементите, посочени в параграф 2, 
позволяват узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 
единствено по отношение на явно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления.

Or. nl

Изменение 1063
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че уведомленията, 
които включват елементите, посочени в 
параграф 2, позволяват узнаване или 
запознаване с информацията за целите 
на член 5 по отношение на съответната 
информация.

3. Счита се, че уведомленията, 
които са подходящо точни, 
обосновани и включват елементите, 
посочени в параграф 2, позволяват 
узнаване или запознаване с 
информацията за целите на член 5 по 
отношение на съответната информация.

Or. en

Изменение 1064
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4



PE695.160v01-00 38/174 AM\1235640BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато уведомлението съдържа 
името и адреса на електронната поща на 
физическото лице или образуванието, 
което го е подало, доставчикът на 
хостинг услуги незабавно изпраща на 
това физическо лице или образувание 
потвърждение за получаване на 
уведомлението.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 1065
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато уведомлението 
съдържа името и адреса на 
електронната поща на физическото 
лице или образуванието, което го е 
подало, доставчикът на хостинг услуги 
незабавно изпраща на това физическо 
лице или образувание потвърждение за 
получаване на уведомлението.

4. Физическото лице или 
образуванието, което е подало 
уведомлението, има избор дали да 
предостави адрес на електронна 
поща, за да може доставчикът на 
хостинг услуги незабавно да изпрати 
на това физическо лице или образувание 
потвърждение за получаване на 
уведомлението.

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие с препоръката в приложението към законодателната 
инициатива на комисия IMCO (P9_TA(2020)0272) относно „Законодателния акт за 
цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар“, която гласи, 
че „подателите на сигнали за незаконно съдържание следва да имат възможността, 
но не и задължението, да включат в сигнала за незаконно съдържание своите 
координати за връзка; ако те решат да направят това, следва да бъде осигурена 
тяхната анонимност спрямо доставчика на съдържание“.
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Изменение 1066
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато физически лица решат 
да включат в уведомление своите 
координати за връзка, се гарантира 
тяхната анонимност спрямо 
предоставилия съдържанието 
получател на услугата, освен в 
случаите на предполагаеми 
нарушения на права на личността 
или права върху интелектуална 
собственост.

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие с препоръките на организации на жертвите и с препоръката в 
приложението към законодателната инициатива на комисия IMCO 
(P9_TA(2020)0272) относно „Законодателния акт за цифровите услуги: подобряване 
на функционирането на единния пазар“, която гласи, че „подателите на сигнали за 
незаконно съдържание следва да имат възможността, но не и задължението, да 
включат в сигнала за незаконно съдържание своите координати за връзка; ако те 
решат да направят това, следва да бъде осигурена тяхната анонимност спрямо 
доставчика на съдържание“.

Изменение 1067
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът също така 
уведомява незабавно това физическо 
лице или образувание за своето решение 
по отношение на информацията, за 
която се отнася уведомлението, като 
предоставя информация относно 

5. Доставчикът също така 
уведомява незабавно това физическо 
лице или образувание за своето решение 
по отношение на информацията, за 
която се отнася уведомлението, като 
предоставя ясна и категорична 
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възможностите за правна защита във 
връзка с това решение.

информация относно възможностите за 
правна защита във връзка с това 
решение.

Or. pt

Изменение 1068
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчикът също така 
уведомява незабавно това физическо 
лице или образувание за своето 
решение по отношение на 
информацията, за която се отнася 
уведомлението, като предоставя 
информация относно възможностите за 
правна защита във връзка с това 
решение.

5. Доставчикът уведомява 
незабавно това физическо лице или 
образувание за своето действие по 
отношение на информацията, за която 
се отнася уведомлението, като 
предоставя информация относно 
възможностите за правна защита.

Or. en

Изменение 1069
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Доставчикът на посреднически 
услуги уведомява и предоставилия 
информацията получател на 
услугата, ако са налични координати 
за връзка, като му дава възможност 
да отговори, преди да вземе решение, 
освен ако това няма да попречи на 
предотвратяването и наказателното 
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преследване на тежки престъпления.

Or. en

Обосновка

From IMCO INL (P9_TA(2020)0272) Digital Services Act: Improving the functioning of the 
Single Market, paragraph 53: “urges the Commission to ensure access to transparent, 
effective, fair, and expeditious counter-notice and complaint mechanisms” and the N&A 
section: “—  provide information and remedies to contest the decision via a counter-notice”. 
According to Strasbourg jurisprudence, any law permitting specific blocking measures shall 
contain an obligation to proactively notify and inform those who might be directly impacted 
(ECtHR, Kharitonov v Russia, Application no.10795/14, para 44; ECtHR, Bulgakov v Russia, 
Application no. 20159/15, para 35; ECtHR, OOO Flavus and Others v. Russia, Application 
no. 12468/15, para 40; ECtHR, Engels v. Russia, Application no. 61919/16, para 31.).

Изменение 1070
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4. В случай че доставчикът 
няма техническа, оперативна или 
договорна възможност да предприеме 
действия срещу конкретно незаконно 
съдържание, той може да предаде 
уведомлението на доставчика, който 
има пряк контрол върху конкретното 
незаконно съдържание, като 
същевременно информира лицето или 
образуванието, което е подало 
уведомлението, и съответния 
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координатор на цифровите услуги.

Or. en

Изменение 1071
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно и във всеки 
случай не по-късно от 72 часа. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4. Това включва значима 
информация относно следваната 
процедура, използваната технология и 
критериите и мотивите, които 
подкрепят решението, както и 
логиката, на която се основава 
автоматизираното вземане на 
решения.

Or. en

Изменение 1072
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 6. Доставчиците на хостинг услуги 
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обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато е взето 
решение за премахване или блокиране 
на достъпа до дадена информация, 
доставчиците на хостинг услуги 
предприемат всички необходими 
мерки за предотвратяване на 
повторната поява на същия или 
равностоен незаконен материал в 
тяхната услуга. Когато използват 
автоматизирани средства за това 
обработване или вземане на решение, те 
включват информация за това в 
уведомлението, посочено в параграф 4.

Or. en

Изменение 1073
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства 
за това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Без да се засяга член 5, 
параграф 1, буква б), доставчиците на 
хостинг услуги, включително онлайн 
платформи, и на частни 
съобщителни услуги обработват всички 
уведомления, които получават съгласно 
механизмите, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, и премахват или 
блокират достъпа до незаконното 
съдържание незабавно и най-късно в 
срок до седем дни след получаване на 
уведомлението. Вследствие на 
валидно уведомление и процедура по 
предприемане на действие, 
доставчиците на хостинг услуги 
предотвратяват бъдещи качвания на 
незаконно съдържание, за което вече е 
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било подавано уведомление, като 
въвеждат ефективни, разумни и 
пропорционални мерки.

Or. en

Изменение 1074
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги, 
на услуги на платформи за предаване в 
реално време и на частни 
съобщителни услуги обработват всички 
уведомления, които получават съгласно 
механизмите, посочени в параграф 1, и 
вземат решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, или по отношение на 
предоставилия тази информация 
получател на услугата своевременно, 
старателно, недискриминационно и 
обективно. Когато използват 
автоматизирани средства за това 
обработване или вземане на решение, те 
включват информация за това в 
уведомлението, посочено в параграф 4.

Or. en

Изменение 1075
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 14 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно, недискриминационно и 
обективно. Когато използват 
автоматизирани средства за това 
обработване или вземане на решение, те 
включват информация за това в 
уведомлението, посочено в параграф 4.

Or. en

Изменение 1076
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно, обективно и 
недискриминационно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 1077
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и действат 
своевременно, старателно, 
недискриминационно и 
безпристрастно. Когато използват 
автоматизирани средства за това 
предварително обработване на 
уведомления или вземане на решение, 
те включват информация за това в 
уведомлението, посочено в параграф 4.

Or. en

Обосновка

Доставчиците на хостинг услуги са частни дружества и следователно не следва да 
имат правото да решават какво е законно или незаконно в която и да е държава 
членка или в Съюза. Това решение следва да се взема от посочения в член 8 
компетентен орган. Освен това в законодателната инициатива на комисия IMCO 
(P9_TA(2020)0272) се посочва, че механизмът за уведомяване и предприемане на 
действия трябва да бъде „фокусиран върху човека“, ИИ би могъл да помага при 
предварителния подбор, но трябва да участва човек.

Изменение 1078
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Марк Анжел, Мария Грапини, 
Петра Камереверт, Биляна Борзан, Брандо Бенифеи, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато онлайн платформа, 
която позволява на потребителите 
да сключват договори от разстояние с 
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търговци, засече и идентифицира 
незаконни стоки или услуги, тя е 
задължена да създаде вътрешна база 
данни на тези стоки и услуги, които 
са били сваляни в миналото от 
онлайн платформата, тъй като е 
било установено, че са незаконни или 
вредни. След включването на 
елементи, посочени в системата за 
бърз обмен на информация (RAPEX) и 
други съответни публични бази данни, 
платформата сканира ежедневно 
своята база данни с цел засичане на 
незаконни стоки и услуги. Ако чрез 
този процес бъде засечена стока или 
услуга, за която в миналото е 
установено, че е незаконна или вредна, 
онлайн платформата е задължена да 
заличи експедитивно съдържанието.

Or. en

Изменение 1079
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Андреас Шидер, Силви 
Гийом, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато посоченото в 
параграф 2, буква а) обяснение на 
причините не дава възможност на 
добросъвестен икономически 
оператор да установи 
незаконосъобразността на 
въпросното съдържание, когато 
посоченото в уведомлението 
съдържание не е незаконно в 
държавата на установяване на 
хостинг услугата или когато има 
действително очевидно съмнение 
относно незаконосъобразността на 
съдържанието, хостинг услугите 
може да потърсят помощ за по-
нататъшно изясняване от 
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съответния орган или от 
националния координатор на 
цифровите услуги;

Or. en

Изменение 1080
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Доставчиците на хостинг 
услуги, на услуги на платформи за 
предаване в реално време и на частни 
съобщителни услуги полагат 
максимално възможните усилия за 
предотвратяване на повторната 
поява на съдържание, което е 
идентично с друго съдържание, което 
вече е било идентифицирано и 
премахнато от тях като незаконно. 
Прилагането на това изискване не 
води до никакво общо задължение за 
контрол.

Or. en

Изменение 1081
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Като доброволна мярка в 
съответствие с разпоредбите на 
член 6 доставчиците на хостинг 
услуги биха могли да изпълнят 
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собствени разследващи мерки с цел 
предотвратяване на повторно 
разпространение на незаконно 
съдържание, което в миналото е било 
идентифицирано като такова, след 
като е било премахнато. Свързаните 
с параграфи 1 – 6 задължения по 
никакъв начин не налагат върху 
хостинг услугите общи задължения за 
контрол.

Or. en

Обосновка

Целта е да се поясни, че свързаните с уведомяване и предприемане на действия 
задължения не следва да се тълкуват като общи задължения за контрол или 
задължения за въвеждане на механизъм за блокиране.

Изменение 1082
Кристиан Долешал

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Доставчиците на хостинг 
услуги незабавно премахват или 
блокират достъпа до незаконно 
съдържание, докладвано посредством 
описаната в параграф 1 процедура:
a) явно незаконно съдържание в 
срок най-късно до 24 часа от 
получаване на уведомлението;
б) в останалите случаи в срок 
най-късно до седем дни от получаване 
на сигнала.

Or. en

Изменение 1083
Жофроа Дидие, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Доставчиците на хостинг 
услуги информират незабавно и най-
късно в срок до седем дни от 
получаването на уведомлението 
потребителите, които са купили 
незаконни продукти между момента, 
в който те са били качени на 
уебсайта на доставчика, и момента, в 
който са свалени от платформата 
след валидно уведомление.

Or. en

Изменение 1084
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако получателят на услуги 
уведоми хостинг услугите за своето 
несъгласие с автоматизираните 
средства за вземане на решение, 
хостинг услугите трябва да 
гарантират преглед от човек на 
процеса на вземане на решение, преди 
да бъде предприето каквото и да е 
действие.

Or. en

Изменение 1085
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 а (нов)



AM\1235640BG.docx 51/174 PE695.160v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. При получаване на валидно 
уведомление доставчиците на 
хостинг услуги действат 
експедитивно за блокиране на 
достъпа до съдържание, което е явно 
незаконно.

Or. en

Изменение 1086
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Информация, която е била 
предмет на уведомление и не е явно 
незаконна, остава достъпна докато 
тече оценката на нейната 
законосъобразност. Държавите 
членки гарантират, че доставчиците 
на посреднически услуги не се 
подвеждат под отговорност за това, 
че не са премахнали посочена в 
уведомление информация докато тече 
оценката на нейната 
законосъобразност.

Or. en

Обосновка

В съответствие с препоръката в законодателната инициатива P9_TA(2020)0272 
относно „Законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането 
на единния пазар“, чийто раздел V, точка 1 гласи, че „уведомленията няма да 
пораждат автоматично правно задължение, нито да налагат изискване за 
премахване във връзка с конкретни елементи от съдържанието или с оценката на 
законосъобразността“.
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Изменение 1087
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Параграфи 2, 4 и 5 не се 
прилагат спрямо доставчици на 
посреднически услуги, които са 
категоризирани като микро-, малки 
или средни предприятия (МСП) по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО, нито спрямо 
предприятията, изгубили този 
статут, в рамките на дванадесет 
месеца, след като са го изгубили, в 
съответствие с член 4, параграф 2 от 
препоръката.

Or. en

Изменение 1088
Кристиан Долешал

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Параграф 6а не се прилага 
спрямо доставчици на посреднически 
услуги, които са категоризирани като 
микро-, малки или средни 
предприятия (МСП) по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО, нито спрямо 
предприятията, изгубили този 
статут, в рамките на дванадесет 
месеца, след като са го изгубили, в 
съответствие с член 4, параграф 2 от 
препоръката.

Or. en
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Изменение 1089
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Параграфи 2, 4 и 5 не се 
прилагат, когато в рамките на 
организирана разпространителска 
мрежа, функционираща под обща 
търговска марка, доставчикът на 
посредническата услуга има пряка 
връзка като организация, съдружие, 
кооперация или собственост на 
капитала 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 1090
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Решение, взето на основание на 
уведомление, подадено в 
съответствие с член 14, параграф 1, 
защитава правата и законните 
интереси на всички засегнати 
страни, по-специално техните 
основни права, както са залегнали в 
Хартата, независимо от държавата 
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членка, в която са установени или 
пребивават тези страни, и от 
разглежданата област на правото.

Or. en

Изменение 1091
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6г. Доставчикът на хостинг 
услуги гарантира, че обработването 
на уведомленията се осъществява от 
квалифицирани лица, на които следва 
да се предоставя подходящо 
първоначално и текущо обучение 
относно приложимото 
законодателство и международните 
стандарти в областта на правата на 
човека, както и подходящи условия на 
труд, включително когато е 
целесъобразно, професионална 
подкрепа, квалифицирана 
психологическа помощ и правни 
съвети.

Or. en

Изменение 1092
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
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информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

информация, да понижи рейтинга или 
по друг начин да наложи санкции 
срещу такава информация, 
предоставена от получателите на 
услугата, независимо от средствата, 
използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
своевременно получателя за 
действието, предоставя ясно и 
конкретно изложение на причините за 
това действие и включва информация 
за възможността за подаване на 
насрещно уведомление, за използване 
на вътрешната система за 
разглеждане на жалби, предвидена в 
член 17, и за обжалване на решение 
пред компетентния орган. Това 
задължение не се прилага и 
изложенията на причините може да 
бъдат спрени, когато:
a) за целите на разследването или 
наказателното преследване на 
нарушения на закона или 
обществения ред, включително за 
текущи разследвания на 
престъпления, е необходимо да се 
обоснове избягването или отлагането 
на уведомлението до получателя; или
б) премахнатото съдържание е 
представлявало компоненти на 
търговски кампании с голям обем с 
цел подвеждане на ползвателите или 
манипулиране на усилията за 
модериране на съдържанието.

Or. en

Изменение 1093
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
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне, да блокира 
достъпа до или по друг начин да 
ограничи видимостта на конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, или да спре 
временно или окончателно паричните 
плащания, свързани с тази 
информация, независимо от средствата, 
използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до или 
намаляване на видимостта на тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира на 
траен носител получателя за 
решението най-късно в момента на 
премахването или блокирането на 
достъпа, или ограничаването на 
видимостта, или временното или 
окончателното спиране на 
монетизирането и предоставя ясно и 
конкретно изложение на причините за 
това решение.

Or. en

Обосновка

Отрицателните третирания на съдържание отиват отвъд премахването или 
блокирането на достъпа – те включват и ограничения на видимостта и 
монетизирането на съдържанието.

Изменение 1094
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне, да блокира 
достъпа до или по друг начин да 
ограничи видимостта на конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, или да спре 
временно или окончателно паричните 
плащания, свързани с тази 
информация, независимо от средствата, 
използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до или 
намаляване на видимостта на тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа, или 
ограничаването на видимостта, или 
временното или окончателното 
спиране на монетизирането и 
предоставя ясно и конкретно изложение 
на причините за това решение.

Or. en

Изменение 1095
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне, да блокира 
достъпа до или по друг начин да 
ограничи видимостта на конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, или да спре 
временно или окончателно паричните 
плащания, свързани с тази 
информация, независимо от средствата, 
използвани за засичане, 
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получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

идентифициране, премахване, 
блокиране на достъпа до или 
намаляване на видимостта на тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа, или 
ограничаването на видимостта, или 
временното или окончателното 
спиране на монетизирането и 
предоставя ясно и конкретно изложение 
на причините за това решение.

Or. en

Изменение 1096
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до, или радикално да 
ограничи видимостта на конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, или да спре 
временно или окончателно паричните 
плащания, свързани с тази 
информация, независимо от средствата, 
използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до, или 
ограничаване на видимостта или на 
монетизирането на тази информация, 
както и от причината за неговото 
решение, той информира получателя за 
решението незабавно и най-късно в 
рамките на 24 часа след премахването 
или блокирането на достъпа и 
предоставя ясно и конкретно изложение 
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на причините за това решение.

Or. en

Изменение 1097
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

1. Когато в рамките на 
ограниченията съгласно предвидените 
в настоящия регламент правила, и по-
специално в член 33а, доставчик на 
хостинг услуги реши да премахне или 
да блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

Or. nl

Изменение 1098
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа до конкретна 
информация, предоставена от 

1. Когато доставчик на хостинг 
услуги реши да премахне или да 
блокира достъпа, или по друг начин да 
ограничи наличността, видимостта 
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получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

или достъпността до конкретна 
информация, предоставена от 
получателите на услугата, независимо 
от средствата, използвани за засичане, 
идентифициране, премахване или 
блокиране на достъпа до тази 
информация, както и от причината за 
неговото решение, той информира 
получателя за решението най-късно в 
момента на премахването или 
блокирането на достъпа и предоставя 
ясно и конкретно изложение на 
причините за това решение.

Or. en

Изменение 1099
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато премахването или 
блокирането на достъпа до 
конкретна информация е последвано 
от предаване на тази информация в 
съответствие с член 15a, 
изпълнението на посоченото в 
параграф 1 изискване за информиране 
на получателя може да бъде 
отложено за срок от шест седмици, 
за да се избегне намеса в потенциални 
текущи разследвания на 
престъпления. Шестседмичният срок 
може да бъде подновен само след 
мотивирано решение на 
компетентния орган, на който е 
предадена конкретната информация.

Or. en
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Изменение 1100
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изложението на причините, 
посочено в параграф 1, съдържа най-
малко следната информация:

2. Когато премахването или 
блокирането на достъпа до 
конкретна информация е последвано 
от предаване на тази информация в 
съответствие с член 15a, 
предоставянето на информация на 
получателя в съответствие с 
параграф 1 се отлага за срок от шест 
седмици, за да се избегне намеса в 
потенциални текущи разследвания на 
престъпления. Шестседмичният срок 
може да бъде подновен само след 
мотивирано решение на 
компетентния орган, на който е 
предадена конкретната информация. 
Изложението на причините, посочено в 
параграф 1, съдържа най-малко следната 
информация:

Or. en

Изменение 1101
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията и, когато е 
приложимо, териториалния обхват на 
блокирането на достъпа;

a) дали действието води до 
премахване, намаляване на рейтинга 
или друга санкция срещу, или 
блокиране на достъпа до информацията 
и, когато е приложимо, териториалния 
обхват на действието, включително – 
когато решение е взето в 
съответствие с член 14 – обяснение 
защо блокирането на достъпа не е 
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превишило строго необходимото за 
постигането на неговата цел;

Or. en

Изменение 1102
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо 
Вера, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията и, когато е 
приложимо, териториалния обхват на 
блокирането на достъпа;

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до, или радикално ограничаване на 
видимостта на информацията или 
временно или окончателно спиране на 
паричните плащания, свързани с тази 
информация, и, когато е приложимо, 
териториалния обхват на блокирането 
на достъпа;

Or. en

Изменение 1103
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията и, когато е 
приложимо, териториалния обхват на 
блокирането на достъпа;

a) дали решението води до 
премахване, блокиране на достъпа до, 
ограничаване на видимостта или 
демонетизация на информацията и, 
когато е приложимо, териториалния 
обхват на блокирането на достъпа или 
на ограничаването на видимостта;

Or. en
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Изменение 1104
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 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията и, когато е 
приложимо, териториалния обхват на 
блокирането на достъпа;

a) дали решението води до 
премахване, блокиране на достъпа до, 
ограничаване на видимостта или 
демонетизация на информацията и, 
когато е приложимо, териториалния 
обхват на блокирането на достъпа или 
ограничаването;

Or. en

Обосновка

Отрицателните третирания на съдържание отиват отвъд премахването или 
блокирането на достъпа – те включват и ограничения на видимостта и 
монетизирането на съдържанието.

Изменение 1105
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията и, когато е 
приложимо, териториалния обхват на 
блокирането на достъпа;

a) дали решението води до 
премахване, блокиране на достъпа до, 
ограничаване на видимостта или 
демонетизация на информацията и, 
когато е приложимо, териториалния 
обхват на блокирането на достъпа или 
ограничаването;

Or. en
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Изменение 1106
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 15 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията и, когато е 
приложимо, териториалния обхват на 
блокирането на достъпа;

a) дали решението води до 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията, териториалния обхват 
на блокирането на достъпа и 
времетраенето;

Or. en

Изменение 1107
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) фактите и обстоятелствата, на 
които се основава вземането на 
решението, включително, когато е 
приложимо, дали решението е взето 
въз основа на уведомление, подадено в 
съответствие с член 14;

б) фактите и обстоятелствата, на 
които се основава предприемането на 
действието, включително, когато е 
приложимо, дали действието е 
предприето въз основа на уведомление 
за явно незаконно съдържание, 
подадено в съответствие с член 14, или 
на заповед в съответствие с член 8;

Or. en

Изменение 1108
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) фактите и обстоятелствата, на 
които се основава вземането на 
решението, включително, когато е 
приложимо, дали решението е взето въз 
основа на уведомление, подадено в 
съответствие с член 14;

б) фактите и обстоятелствата, на 
които се основава вземането на 
решението, включително, когато е 
приложимо, дали решението е взето въз 
основа на уведомление, подадено в 
съответствие с член 14, и където е 
подходящо, самоличността на 
неговия подател;

Or. en

Обосновка

Съществуват действителни случаи на злоупотреба с такива системи по търговски 
или други съображения. Основателно е на получателя да бъде разрешено да знае кой 
го обвинява в публикуване на незаконно съдържание.

Изменение 1109
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, информация 
за използването на автоматизирани 
средства за вземане на решение, 
включително когато решението е 
взето по отношение на съдържание, 
открито или идентифицирано чрез 
автоматизирани средства;

в) когато е приложимо, информация 
за използването на автоматизирани 
средства за обосноваване на решение по 
отношение на съдържание, открито или 
идентифицирано чрез автоматизирани 
средства;

Or. en

Изменение 1110
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 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
информация за използването на 
автоматизирани средства за вземане на 
решение, включително когато 
решението е взето по отношение на 
съдържание, открито или 
идентифицирано чрез автоматизирани 
средства;

в) информация за използването на 
автоматизирани средства за вземане на 
решение, включително когато 
решението е взето по отношение на 
съдържание, открито или 
идентифицирано чрез автоматизирани 
средства;

Or. en

Изменение 1111
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато решението се отнася до 
предполагаемо незаконно съдържание, 
позоваване на правното основание и 
обяснения за причините, поради които 
на това основание информацията се 
счита за незаконно съдържание;

г) когато решението се отнася до 
предполагаемо незаконно съдържание, 
позоваване на правното основание и 
обяснения за причините, поради които 
на това основание информацията се 
счита за незаконно съдържание, 
включително обяснения във връзка с 
доводите, подадени съгласно член 14, 
параграф 2а, където е относимо;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1112
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато решението се отнася до 
предполагаемо незаконно съдържание, 
позоваване на правното основание и 
обяснения за причините, поради които 
на това основание информацията се 
счита за незаконно съдържание;

г) когато решението се отнася до 
явно незаконно съдържание, позоваване 
на правното основание и обяснения за 
причините, поради които на това 
основание информацията се счита за 
незаконно съдържание;

Or. en

Изменение 1113
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато решението се отнася до 
предполагаемо незаконно съдържание, 
позоваване на правното основание и 
обяснения за причините, поради които 
на това основание информацията се 
счита за незаконно съдържание;

г) когато решението се отнася до 
преценено за незаконно съдържание, 
позоваване на правното основание и 
обяснения за причините, поради които 
на това основание информацията се 
счита за незаконно съдържание;

Or. fr

Изменение 1114
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато решението се основава 
на предполагаемата несъвместимост 
на информацията с общите условия 
на доставчика — позоваване на 
основанието по договор и обяснение 
на причините, поради които 

заличава се
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информацията се счита за 
несъвместима с това основание;

Or. fr

Изменение 1115
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно 
възможностите за правна защита, с 
които получателят на услугата 
разполага във връзка с решението, по-
специално чрез вътрешни механизми за 
разглеждане на жалби, извънсъдебно 
уреждане на спорове и съдебна защита.

е) информация относно 
възможностите за правна защита, с 
които получателят на услугата 
разполага във връзка с решението, по-
специално чрез вътрешни механизми за 
разглеждане на жалби, извънсъдебно 
уреждане на спорове и съдебна защита, 
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

Техническо изменение с цел привеждане на текста в съответствие с други изменения, 
предложени в член 8, параграф 2, буква а).

Изменение 1116
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) информация относно 
възможностите за правна защита, с 

е) ясна, лесна за ползване 
информация относно възможностите за 
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които получателят на услугата 
разполага във връзка с решението, по-
специално чрез вътрешни механизми за 
разглеждане на жалби, извънсъдебно 
уреждане на спорове и съдебна защита.

правна защита, с които получателят на 
услугата разполага във връзка с 
решението, по-специално чрез 
вътрешни механизми за разглеждане на 
жалби, извънсъдебно уреждане на 
спорове и съдебна защита.

Or. en

Изменение 1117
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на хостинг 
услуги публикуват решенията и 
изложенията на причините, посочени 
в параграф 1, в публично достъпна 
база данни, управлявана от 
Комисията. Тази информация не 
съдържа лични данни.

заличава се

Or. fr

Изменение 1118
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват решенията и изложенията на 
причините, посочени в параграф 1, в 
публично достъпна база данни, 
управлявана от Комисията. Тази 
информация не съдържа лични данни.

4. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват решенията и изложенията на 
причините, посочени в параграф 1, в 
публично достъпна, машинночитаема 
база данни, управлявана и публикувана 
от Комисията. Тази информация не 
съдържа лични данни.

Or. en
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Изменение 1119
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 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват решенията и изложенията на 
причините, посочени в параграф 1, в 
публично достъпна база данни, 
управлявана от Комисията. Тази 
информация не съдържа лични данни.

4. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват най-малко веднъж 
годишно решенията и изложенията на 
причините, посочени в параграф 1, в 
публично достъпна база данни, 
управлявана от Комисията. Тази 
информация не съдържа лични данни.

Or. en

Обосновка

Не е разумно да се изисква такова публикуване да се прави след всяко решение. При по-
големите платформи това би могло да означава хиляди изложения на минута.

Изменение 1120
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставчиците на хостинг услуги 
публикуват решенията и изложенията 
на причините, посочени в параграф 1, в 
публично достъпна база данни, 
управлявана от Комисията. Тази 
информация не съдържа лични данни.

4. При поискване доставчиците на 
хостинг услуги споделят решенията и 
изложенията на причините, посочени в 
параграф 1, с координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване. Тази информация не 
съдържа лични данни.

Or. en
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Изменение 1121
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграф 1 не се прилага, 
когато:
– доставчик на хостинг услуги не 
разполага с необходимата 
информация за уведомяване на 
получателя посредством траен 
носител;
– доставчик на хостинг услуги вече е 
уведомил получателя за премахването 
или блокирането на достъпа до 
същата или сходна информация от 
същия получател;
– съдържанието е явно незаконно;
– съдържанието представлява 
подвеждащо търговско съдържание в 
голям обем; или
– е постъпило искане от съдебен или 
правоприлагащ орган получателят да 
не бъде уведомяван поради текущо 
разследване на престъпление, докато 
разследването не приключи.

Or. en

Обосновка

В редица случаи предоставянето на изложение не би било пропорционално и не би 
служило за целите на защитата от неоснователни премахвания на съдържание на 
получатели от страна на доставчиците. Такива изложения само биха били в тежест 
и биха забавили премахването на избраното съдържание. Освен това предоставената 
информация би могла да има отрицателни последици за текущи разследвания на 
престъпления.
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Изменение 1122
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 2 – 4 не се прилагат 
спрямо доставчици на посреднически 
услуги, които са категоризирани като 
микро-, малки или средни 
предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО, или по време на първите 
дванадесет месеца, считано от 
момента, в който предприятие изгуби 
този статут, в съответствие с 
член 4, параграф 2 от препоръката.

Or. en

Изменение 1123
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Микро- или малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията са изключени от обхвата 
на тази разпоредба. 

Or. nl

Изменение 1124
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара 
Талер
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Параграфи 2 – 4 не се прилагат, 
когато в рамките на организирана 
разпространителска мрежа, 
функционираща под обща търговска 
марка, доставчикът на 
посредническата услуга има пряка 
връзка като организация, съдружие, 
кооперация или собственост на 
капитала 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 1125
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Кшищоф Хетман

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Дизайн на онлайн интерфейса и 

надзор
1. Доставчиците на хостинг 
услуги не подриват и не накърняват 
независимостта на получателите на 
услугата, техния процес на вземане на 
решения или техния избор 
посредством структурата, 
функцията или начина на работа на 
онлайн интерфейса си или на част от 
него.
По-специално доставчиците на 
хостинг услуги се въздържат от:
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a) по-силно визуално открояване 
на която и да е от опциите когато 
от получателя на услугата се иска да 
вземе решение, което би могло да има 
вредни последици за получателя;
б) повтарящо се искане на 
съгласие от получателя на услугата 
за обработване на данни, независимо 
от обхвата или предназначението на 
това обработване, по-специално чрез 
показване на изскачащ прозорец, 
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 
стандартен протокол в 
съответствие с параграф 4;
г) въвеждане на процедура за 
отказ от услуга, която е по-сложна 
от процедурата за регистриране за 
услугата;
д) изискване от получател на 
услугата да даде съгласие за събиране 
или обработване на лични данни, 
които го засягат, но които не са 
строго технически необходими за 
функционирането на услугата.
2. Избор или решение на 
получателя на услугата чрез 
използване на онлайн интерфейс, 
който не отговаря на изискванията 
по параграф 1, не представлява 
съгласие по смисъла на Регламент 
(ЕС) 2016/679.
3. Доставчиците на хостинг 
услуги проектират и организират 
своите онлайн интерфейси по начин, 
който дава възможност на тях и на 
търговците да изпълняват 
задълженията си съгласно 
приложимото право на Съюза и на 
държавите членки относно 
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защитата на данните и защитата на 
потребителите, включително 
относно безопасността на 
продуктите.
4. Доставчиците на хостинг 
услуги зачитат съобщаването на 
избора от страна на получателите на 
услугата, включително съгласието 
или оттеглянето на съгласието за 
обработване на лични данни, 
посредством автоматизирани 
средства, по-специално посредством 
настройките на пуснат на пазара 
софтуер, които позволяват 
електронни съобщения, включително 
извличане и представяне на 
информация в интернет.
След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги, 
Комисията приема делегирани актове 
за определяне на техническите 
условия за посочените по-горе 
автоматизирани средства.
5. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, Комисията приема делегиран 
акт в съответствие с член 69, с 
който да бъдат посочени конкретни 
модели на дизайна, които се 
определят като подриващи или 
накърняващи независимостта на 
получателите на услугата, техния 
процес на вземане на решения или 
техния избор. Комисията постоянно 
актуализира този списък с оглед на 
технологичните развития и, в случая 
на много големите онлайн 
платформи, с оглед на оценките, 
свързани със системните рискове, 
идентифицирани в съответствие с 
член 27, параграф 2.
6. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, с които да 
предпише дизайна и функциите на 
онлайн интерфейса, които улесняват 
изразяването на съгласие в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
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2016/679 или други видове избор, които 
може да бъдат изразени от 
получателите на услугата. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 70. 
Преди приемането на каквито и да е 
мерки в съответствие с настоящия 
параграф, Комисията публикува 
техен проект и кани всички 
заинтересовани страни да 
представят коментарите си в 
посочен в проекта срок, който не 
може да е по-малък от един месец.

Or. en

Изменение 1126
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Запазване на съдържание и свързани с 
него данни и задължително предаване 

на конкретна информация
1. Доставчиците на хостинг 
услуги съхраняват незаконното 
съдържание, което е било 
премахнато или достъпът до което е 
бил блокиран вследствие на 
модериране на съдържанието или 
вследствие на заповед за 
предприемане на действие срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
както е посочено в член 8, както и 
всички свързани данни, премахнати 
вследствие на премахването на 
такова незаконно съдържание, които 
са необходими за:
a) административен или съдебен 
контрол или извънсъдебно уреждане 
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на спор срещу решение за премахване 
или блокиране на достъпа до 
незаконно съдържание и свързани с 
него данни; или
б) предотвратяването, 
разкриването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления.
2. Доставчиците на хостинг 
услуги съхраняват незаконното 
съдържание и свързаните с него данни 
съгласно параграф 1 за срок от шест 
месеца от датата на премахването 
или блокирането на достъпа до него. 
При поискване от компетентния 
орган или от съд, незаконното 
съдържание се съхранява за 
допълнителен посочен срок само ако и 
докогато е необходимо за текущ 
административен или съдебен 
контрол, както е посочено в 
параграф 1, буква а).
3. Доставчиците на хостинг 
услуги гарантират, че съхраняваните 
съгласно параграф 1 незаконно 
съдържание и свързани с него данни са 
предмет на подходящи технически и 
организационни гаранции. Чрез тези 
технически и организационни 
гаранции се гарантира, че до 
съхраняваните незаконно съдържание 
и свързани с него данни се 
осъществява достъп и те се 
обработват единствено за 
посочените в параграф 1 цели, и се 
гарантира високо равнище на 
сигурност на съответните лични 
данни. Доставчиците на хостинг 
услуги преглеждат и актуализират 
тези гаранции при необходимост.
4. Доставчиците на хостинг 
услуги предават на компетентните 
органи на държавите членки 
незаконното съдържание, което е 
било премахнато или достъпът до 
което е бил блокиран, независимо 
дали това премахване или блокиране 
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на достъпа е следствие от доброволно 
модериране на съдържанието или на 
използване на посочения в член 14 
механизъм за уведомяване и 
предприемане на действия. Те 
предават това незаконно съдържание 
при следните условия:
a) „незаконното съдържание“, 
посочено в настоящия параграф, 
означава съдържание, което е явно 
незаконно и представлява 
правонарушение съгласно Рамково 
решение 2008/913/ПВР на Съвета1a и 
Директива 2011/36/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета1б; и
б) компетентният 
правоприлагащ орган, който следва да 
получи такова незаконно съдържание, 
е този на държавата членка на 
пребиваване или установяване на 
лицето, направило незаконното 
съдържание налично, или ако това не 
е възможно, правоприлагащият орган 
е този на държавата членка, в която 
е установен или има законен 
представител доставчикът на 
хостинг услуги, или ако и това не е 
възможно, доставчикът на хостинг 
услуги уведомява Европол;
в) когато доставчикът на 
хостинг услуги е много голяма онлайн 
платформа в съответствие с 
глава III, раздел 4, тя добавя, когато 
предава незаконното съдържание, 
флаг, показващ, че незаконното 
съдържание включва заплаха за 
живота или безопасността на 
физически лица.
5. Всяка държава членка 
съобщава на Комисията своя списък с 
компетентни правоприлагащи органи 
за целите на параграф 4.

Or. en
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Обосновка

При най-лошото незаконно съдържание целта е да не се осъществява единствено 
премахване/блокиране, а да се въведе задължение за уведомяване на правоприлагащите 
органи и по този начин да им се даде възможност да узнаят бързо за такова 
съдържание и да започнат разследване. Ефективността на разследванията трябва да 
бъде запазена, като се отложи информирането на ползвателя, че съдържание, на 
което е автор, е било премахнато или блокирано, и какви са били причините за това. 
Целта е да се попречи на автора да се опита да премахне доказателства.

Изменение 1127
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Запазване на съдържание и свързани с 
него данни и задължително предаване 

на конкретна информация
1. Доставчиците на хостинг 
услуги съхраняват незаконното 
съдържание, което е било 
премахнато или достъпът до което е 
бил блокиран вследствие на 
модериране на съдържанието или 
вследствие на заповед за 
предприемане на действие срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
както е посочено в член 8, както и 
всички свързани данни, премахнати 
вследствие на премахването на 
такова незаконно съдържание, които 
са необходими за производства по 
административен или съдебен 
контрол, включително извънсъдебно 
уреждане на спор срещу решение за 
премахване или блокиране на достъпа 
до незаконно съдържание и свързани с 
него данни.
2. Посочените в параграф 1 
незаконно съдържание и свързани с 
него данни се съхраняват за срок от 
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шест месеца от датата на 
премахването или блокирането на 
достъпа. При поискване от 
компетентния орган или от съд, 
незаконното съдържание се запазва за 
допълнителен посочен срок само ако и 
докогато е необходимо за текущи 
производства по административен 
или съдебен контрол, както е 
посочено в параграф 1.
3. Доставчиците на хостинг 
услуги гарантират, че съхраняваните 
съгласно параграф 1 незаконно 
съдържание и свързани с него данни са 
предмет на подходящи технически и 
организационни гаранции. Чрез тези 
технически и организационни 
гаранции се гарантира, че до 
съхраняваните незаконно съдържание 
и свързани с него данни се 
осъществява достъп и те се 
обработват единствено за 
посочените в параграф 1 цели, и се 
гарантира високо равнище на 
сигурност на съответните лични 
данни. Доставчиците на хостинг 
услуги преглеждат и актуализират 
тези гаранции при необходимост.
4. Доставчиците на хостинг 
услуги предават на компетентните 
органи на държавите членки 
незаконното съдържание, което е 
било премахнато или достъпът до 
което е блокиран, независимо дали 
това премахване или блокиране на 
достъпа е следствие от доброволно 
модериране на съдържанието, или на 
използване на посочения в член 14 
механизъм за уведомяване и 
предприемане на действия. Това 
задължение за предаване се прилага 
при следните условия:
a) „незаконното съдържание“, 
посочено в настоящия параграф, 
означава съдържание, което е явно 
незаконно и представлява 
правонарушение съгласно Рамково 
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решение 2008/913/ПВР и Директива 
2011/36/ЕС; и
б) компетентният 
правоприлагащ орган, на който следва 
да се предаде такова незаконно 
съдържание, е този на държавата 
членка на пребиваване или 
установяване на лицето, направило 
незаконното съдържание налично, 
или ако това не е възможно – на 
правоприлагащия орган на държавата 
членка, в която е установен или има 
законен представител доставчикът 
на хостинг услуги; или ако и това не е 
възможно, доставчикът на хостинг 
услуги уведомява Европол;
в) когато доставчикът на 
хостинг услуги е много голяма онлайн 
платформа в съответствие с 
глава III, раздел 4, тя трябва също 
така, когато предава незаконното 
съдържание, да добави флаг, 
показващ, че незаконното 
съдържание включва заплаха за 
живота или безопасността на 
физически лица.
5. Всяка държава членка 
съобщава на Комисията списъка с 
компетентните си правоприлагащи 
органи, посочени в параграф 4.

Or. en

Изменение 1128
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Модериране на съдържание

1. За целите на модерирането на 
съдържание доставчиците на 
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хостинг услуги не използват мерки за 
предварителен контрол въз основа на 
автоматизирани инструменти или 
филтриране на съдържание при 
качване. Когато доставчиците на 
хостинг услуги използват по друг 
начин автоматизирани инструменти 
за модериране на съдържание, те 
гарантират, че решението за всяко 
действие, което трябва да се 
предприеме, се взема от 
квалифициран персонал и че 
законното съдържание, което не е в 
нарушение на общите условия, 
определени от доставчиците, не е 
засегнато. Доставчикът гарантира, 
че на персонала се предоставят 
подходящо първоначално и текущо 
обучение относно приложимото 
законодателство и международни 
стандарти за правата на човека, 
както и подходящи условия на труд, и 
че при необходимост му се 
предоставя възможност да потърси 
професионална подкрепа, 
квалифицирана психологическа помощ 
и квалифицирана правна консултация. 
Настоящият параграф не се прилага 
за модерирането на информация, 
която най-вероятно е предоставена 
от автоматизирани инструменти.
2. При модерирането на 
съдържание доставчиците на 
хостинг услуги действат справедливо, 
прозрачно, съгласувано, предвидимо, 
недискриминационно, добросъвестно, 
безпристрастно и пропорционално 
при надлежно зачитане на правата и 
законните интереси на всички 
участващи страни, включително 
основните права на получателите на 
услугата, залегнали в Хартата.

Or. en
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Изменение 1129
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 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Уведомяване за подозрения за 

престъпления
1. Когато доставчик на хостинг 
услуги получи сведения за 
информация, пораждаща подозрение, 
че е извършено, извършва се или има 
вероятност да се извърши тежко 
престъпление, при което има заплаха 
за живота или безопасността на 
хората, той незабавно информира 
правоприлагащите или съдебните 
органи на съответната държава 
членка или държави членки за своето 
подозрение и предоставя цялата 
съответна налична информация.
2. Когато доставчикът на 
хостинг услуги не може да установи с 
достатъчна сигурност съответната 
държава членка, той информира 
правоприлагащите органи на 
държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
неговият законен представител, и 
Европол. За целите на настоящия 
член съответната държава членка е 
държавата членка, в която се 
подозира, че е извършено 
престъплението, в която се извършва 
престъплението или в която е 
вероятно да се извърши 
престъплението, или държавата 
членка, в която заподозреният 
извършител пребивава или се намира, 
или държавата членка, в която 
пребивава или се намира жертвата на 
заподозряното престъпление.
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Or. en

Обосновка

Текстът е преместен от раздел 3, така че да обхваща всички доставчици на хостинг 
услуги, а не само онлайн платформите.

Изменение 1130
Карен Мелкиор, Патрик Брайер, Тимо Вьолкен

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
За целите на модерирането на 
съдържание доставчиците на 
хостинг услуги не използват мерки за 
предварителен контрол въз основа на 
автоматизирани инструменти или 
филтриране на съдържание при 
качване. Когато доставчиците на 
хостинг услуги използват 
автоматизирани инструменти за 
модериране на съдържание, те 
гарантират, че решението за всяко 
действие, което трябва да се 
предприеме, се взема от 
квалифициран персонал и че 
законното съдържание, което не е в 
нарушение на общите условия, 
определени от доставчиците, не е 
засегнато. Доставчикът гарантира, 
че на персонала се предоставят 
подходящо първоначално и текущо 
обучение относно приложимото 
законодателство и международни 
стандарти за правата на човека, 
както и подходящи условия на труд. 
Настоящият параграф не се прилага 
за модерирането на информация, 
която най-вероятно е предоставена 
от автоматизирани инструменти.

Or. en
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Изменение 1131
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Алтернативни механизми, 

основаващи се на решение относно 
адекватността

1. Когато платформа разполага 
със съществуващи механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, които са уредени в правото 
на трета държава или са в 
съответствие с други правни актове 
на Съюза, при поискване от 
доставчик Комисията може да издаде 
решение, с което се обявява, че тези 
механизми гарантират адекватно 
равнище на защита и изпълняват 
изискванията на членове 14 и 15. 
Преди да издаде такова решение, 
Комисията се консултира с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и с широката общественост 
най-малко един месец преди 
приемането на решението.

Or. en

Обосновка

Множество платформи вече разполагат със сходни системи поради действащо 
законодателство извън Съюза. Когато същите стандарти и равнища на защита за 
получателите може да бъдат постигнати посредством тези алтернативни 
механизми, те следва да се считат за равностойни въз основа на решение относно 
адекватността.

Изменение 1132
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
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Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Силви 
Гийом, Биляна Борзан, Паул Танг, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника 
Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Дизайн и организиране на онлайн 

интерфейса
1. Доставчиците на хостинг 
услуги не нарушават и не накърняват 
способността на потребителите да 
вземат информирано решение 
посредством структурата, 
функцията или начина на работа на 
онлайн интерфейса си или на част от 
него.
2. Доставчиците на хостинг 
услуги проектират и организират 
своя онлайн интерфейс по начин, 
който дава възможност на тях и на 
търговците да изпълняват 
задълженията си съгласно 
приложимото право на Съюза и на 
държавите членки относно 
защитата на потребителите, 
включително относно безопасността 
на продуктите.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящия член е да се пояснят задълженията относно проектирането на 
онлайн интерфейса и да се гарантира, че доставчиците на хостинг услуги няма да 
проектират своите онлайн интерфейси и/или части от тях по начин, който включва 
т.нар. „тъмни модели“.

Изменение 1133
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле, 
Томаш Франковски
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Предложение за регламент
Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Уведомяване за подозрения за тежки 

престъпления
1. Когато доставчик на хостинг 
услуги получи сведения за 
информация, пораждаща подозрение, 
че е извършено, извършва се или има 
вероятност да се извърши тежко 
престъпление, при което има заплаха 
за живота или безопасността на 
хората, той незабавно информира 
правоприлагащите или съдебните 
органи на съответната държава 
членка или държави членки за своето 
подозрение и предоставя цялата 
съответна налична информация.
2. Когато доставчикът на 
хостинг услуги не може да установи с 
достатъчна сигурност съответната 
държава членка, той информира 
правоприлагащите органи на 
държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
неговият законен представител, или 
информира Европол. За целите на 
настоящия член съответната 
държава членка е държавата членка, 
в която се подозира, че е извършено 
тежкото престъпление, в която се 
извършва тежкото престъпление или 
в която е вероятно да се извърши 
тежкото престъпление, или 
държавата членка, в която 
заподозреният извършител пребивава 
или се намира, или държавата членка, 
в която пребивава или се намира 
жертвата на заподозряното тежко 
престъпление. За целите на 
настоящия член всяка държава 
членка съобщава на Комисията 
списъка с компетентните си 
правоприлагащи или съдебни органи.
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Or. en

Изменение 1134
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Уведомяване за подозрения за 

престъпления
1. Когато доставчик на хостинг 
услуги получи сведения за 
информация, пораждаща подозрение, 
че е извършено, се извършва или има 
вероятност да се извърши тежко 
престъпление, при което има заплаха 
за живота или безопасността на 
хората, той премахва или блокира 
достъпа до съдържанието и 
незабавно информира 
правоприлагащите или съдебните 
органи на съответната държава 
членка или държави членки за своето 
подозрение и предоставя цялата 
съответна налична информация.
2. Когато доставчикът на 
хостинг услуги не може да установи с 
достатъчна сигурност съответната 
държава членка, той информира 
правоприлагащите органи на 
държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
неговият законен представител, или 
информира Европол.
3. За целите на настоящия член 
съответната държава членка е 
държавата членка, в която се 
подозира, че е извършено 
престъплението, в която се извършва 
престъплението или в която е 
вероятно да се извърши 
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престъплението, или държавата 
членка, в която заподозреният 
извършител пребивава или се намира, 
или държавата членка, в която 
пребивава или се намира жертвата на 
заподозряното престъпление.
4. За целите на настоящия член 
държавите членки съобщават на 
Комисията списъка с 
компетентните си правоприлагащи 
или съдебни органи.

Or. en

Обосновка

Текстът на член 21 с няколко изменения е въведен отново тук като член 15б.

Изменение 1135
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Изключване на микро- и малките 

предприятия
Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, 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.
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Изменение 1136
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на микро- и малките 
предприятия

Изключване на микропредприятията

Or. en

Изменение 1137
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро-, малки или средни 
предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО, нито спрямо такива 
предприятия по време на първите 
дванадесет месеца, след като са 
загубили този статут, в 
съответствие с член 4, параграф 2 от 
препоръката.

Настоящият раздел не се прилага, 
когато в рамките на организирана 
разпространителска мрежа, 
функционираща под обща търговска 
марка, доставчикът на 
посредническата услуга има пряка 
връзка като организация, съдружие, 
кооперация или собственост на 
капитала с получателя на услугата 
или когато единственото 
предназначение на посредническата 
услуга е да посредничи за 
съдържанието между членовете на 



AM\1235640BG.docx 91/174 PE695.160v01-00

BG

организираната разпространителска 
рамка и техните доставчици.

Or. en

Изменение 1138
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро-, 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 разшири 
освобождаването, така че да се 
прилага спрямо избрани средни 
предприятия.

Or. en

Изменение 1139
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия 
по смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, 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 
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актове.

Or. en

Изменение 1140
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО, с изключение 
на тези, които са притежавани или 
контролирани от образувания извън 
ЕС.

Or. fr

Изменение 1141
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, 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 
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онлайн платформа. В тези случаи е разумно да се прилагат всички правила.

Изменение 1142
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микро- или малки предприятия 
по смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се определят 
като микропредприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Изменение 1143
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата, както и на подалите 
уведомление лица или образувания за 
срок от най-малко шест месеца след 
решението, посочено в настоящия 
параграф, достъп до ефективна 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, която позволява жалбите да се 
подават по електронен път и безплатно 
срещу решението, взето от онлайн 
платформата да не предприема 
действия след получаването на 
уведомление, и срещу решенията, 
взети от онлайн платформата на 
основание, че предоставената от 
получателите информация представлява 
незаконно съдържание съгласно 
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правото на Съюза или националното 
право или е несъвместима с нейните 
условия:

Or. en

Изменение 1144
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата, както и на подалите 
уведомление лица или образувания за 
срок от най-малко шест месеца след 
решението, посочено в настоящия 
параграф, достъп до ефективна 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, която позволява жалбите да се 
подават по електронен път и безплатно 
срещу решението, взето от 
доставчика на онлайн платформата 
да не предприема действия при 
получаването на уведомление, или 
срещу посочените по-долу решения, 
взети от онлайн платформата на 
основание, че предоставената от 
получателите информация представлява 
незаконно съдържание или е 
несъвместима с нейните условия:

Or. en

Обосновка

Предвидената в регламента вътрешна система за разглеждане на жалби трябва да 
дава възможност и за подаване на жалби срещу решения за въздържане от 
предприемане на действия по предполагаемо незаконно съдържание или съдържание, 
което е несъвместимо с общите условия, тъй като бездействието също представлява 
решение. С цел поддържане на съгласуваност с допълнителните задължения за 
докладване са добавени две допълнителни разпоредби, които обхващат решенията 
дали да бъде ограничено или не монетизирането на съдържанието и решенията дали 
да бъдат приложени или не етикети или допълнителна информация спрямо 
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съдържанието.

Изменение 1145
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 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата, както и на подалите 
уведомление лица или образувания за 
срок от най-малко шест месеца след 
решението, посочено в настоящия 
параграф, достъп до ефективна 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, която позволява жалбите да се 
подават по електронен път и безплатно 
срещу решението, взето от 
доставчика на онлайн платформата 
да не предприема действия при 
получаването на уведомление, или 
срещу посочените по-долу решения, 
взети от онлайн платформата на 
основание, че предоставената от 
получателите информация представлява 
незаконно съдържание или е 
несъвместима с нейните условия:

Or. en

Изменение 1146
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 1. Онлайн платформите 
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предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

предоставят на получателите на 
услугата, както и на подалите 
уведомление лица или образувания за 
срок от най-малко шест месеца след 
решението, посочено в настоящия 
параграф, достъп до ефективна 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, която позволява жалбите да се 
подават по електронен път и безплатно 
срещу решението, взето от онлайн 
платформата да не предприема 
действия след получаването на 
уведомление, и срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

Or. en

Изменение 1147
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание:
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Or. fr

Изменение 1148
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 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна и лесна за ползване 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, която позволява жалбите да се 
подават по електронен път и безплатно 
срещу посочените по-долу решения, 
взети от онлайн платформата на 
основание, че предоставената от 
получателите информация представлява 
незаконно съдържание или е 
несъвместима с нейните условия:

Or. en

Изменение 1149
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко три 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
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разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

Or. en

Обосновка

Съхранението на всички премахнати данни в продължение на шест месеца би 
представлявало тежест и разход за доставчиците. Същевременно три месеца 
изглеждат разумен срок за подаване на жалба от страна на ползвателя.

Изменение 1150
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко шест 
месеца след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

1. Онлайн платформите 
предоставят на получателите на 
услугата за срок от най-малко една 
година след решението, посочено в 
настоящия параграф, достъп до 
ефективна вътрешна система за 
разглеждане на жалби, която позволява 
жалбите да се подават по електронен 
път и безплатно срещу посочените по-
долу решения, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните условия:

Or. en
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Изменение 1151
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до 
информацията;

a) решения дали информацията да 
бъде премахната, да бъде блокиран 
достъпът до нея или да бъде 
ограничена нейната видимост или не;

Or. en

Обосновка

Предвидената в регламента вътрешна система за разглеждане на жалби трябва да 
дава възможност и за подаване на жалби срещу решения за въздържане от 
предприемане на действия по предполагаемо незаконно съдържание или съдържание, 
което е несъвместимо с общите условия, тъй като бездействието също представлява 
решение. С цел поддържане на съгласуваност с допълнителните задължения за 
докладване са добавени две допълнителни разпоредби, които обхващат решенията 
дали да бъде ограничено или не монетизирането на съдържанието и решенията дали 
да бъдат приложени или не етикети или допълнителна информация спрямо 
съдържанието.

Изменение 1152
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до 
информацията;

a) решения дали информацията да 
бъде премахната, да бъде блокиран 
достъпът до нея или да бъде 
ограничена нейната видимост или не;

Or. en
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Изменение 1153
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до информацията;

a) решения за премахване, 
понижаване на рейтинга, блокиране 
на достъпа до или налагане на други 
санкции срещу информацията;

Or. en

Изменение 1154
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 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до информацията;

a) решения за премахване, 
блокиране на достъпа до или 
ограничаване на видимостта на 
информацията;

Or. en

Обосновка

При определени видове съдържание единствената причина за качване на избрана 
платформа е да се постигне видимост. Следователно премахването на видимостта 
би могло да се разглежда като равностойно на премахването на съдържанието.

Изменение 1155
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до информацията;

a) решения за премахване, 
блокиране на достъпа до или 
ограничаване на видимостта на 
информацията;

Or. en

Изменение 1156
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до информацията;

a) решения за премахване, 
блокиране на достъпа до или 
ограничаване на видимостта на 
информацията;

Or. en

Изменение 1157
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до информацията;

a) решения за премахване или не 
или за блокиране на достъпа до 
информацията;

Or. en

Изменение 1158
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
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Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решения за временно спиране 
или прекратяване на предоставянето 
на услугата, изцяло или частично, на 
получателите;

б) решения дали временно да бъде 
спряно или прекратено или не 
предоставянето на услугата, изцяло или 
частично, на получателите;

Or. en

Изменение 1159
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решения за временно спиране 
или прекратяване на предоставянето 
на услугата, изцяло или частично, на 
получателите;

б) решения дали временно да бъде 
спряно или прекратено или не 
предоставянето на услугата, изцяло или 
частично, на получателите;

Or. en

Изменение 1160
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решения за временно спиране 
или прекратяване на предоставянето 
на услугата, изцяло или частично, на 
получателите;

б) решения дали временно да бъде 
спряно или прекратено или не 
предоставянето на услугата, изцяло или 
частично, на получателите;
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Or. en

Обосновка

Предвидената в регламента вътрешна система за разглеждане на жалби трябва да 
дава възможност и за подаване на жалби срещу решения за въздържане от 
предприемане на действия по предполагаемо незаконно съдържание или съдържание, 
което е несъвместимо с общите условия, тъй като бездействието също представлява 
решение. С цел поддържане на съгласуваност с допълнителните задължения за 
докладване са добавени две допълнителни разпоредби, които обхващат решенията 
дали да бъде ограничено или не монетизирането на съдържанието и решенията дали 
да бъдат приложени или не етикети или допълнителна информация спрямо 
съдържанието.

Изменение 1161
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) решения за временно затваряне 
или закриване на профила на 
получателите.

в) решения дали профилът на 
получателите да бъде временно 
затворен или закрит или не.

Or. en

Изменение 1162
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) решения за временно затваряне 
или закриване на профила на 
получателите.

в) решения дали профилът на 
получателите да бъде временно 
затворен или закрит или не.

Or. en
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Обосновка

Предвидената в регламента вътрешна система за разглеждане на жалби трябва да 
дава възможност и за подаване на жалби срещу решения за въздържане от 
предприемане на действия по предполагаемо незаконно съдържание или съдържание, 
което е несъвместимо с общите условия, тъй като бездействието също представлява 
решение. С цел поддържане на съгласуваност с допълнителните задължения за 
докладване са добавени две допълнителни разпоредби, които обхващат решенията 
дали да бъде ограничено или не монетизирането на съдържанието и решенията дали 
да бъдат приложени или не етикети или допълнителна информация спрямо 
съдържанието.

Изменение 1163
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) решения за временно затваряне 
или закриване на профила на 
получателите.

в) решения дали профилът на 
получателите да бъде временно 
затворен или закрит или не.

Or. en

Изменение 1164
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички други решения, които 
засягат наличността, видимостта 
или достъпността на това 
съдържание или профила на 
получателя, който му дава достъп до 
значителни функции на редовните 
услуги на платформата.

Or. en
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Изменение 1165
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) решения дали да се ограничи 
способността за монетизиране на 
съдържанието, предоставено от 
получателите, или не;

Or. en

Обосновка

Предвидената в регламента вътрешна система за разглеждане на жалби трябва да 
дава възможност и за подаване на жалби срещу решения за въздържане от 
предприемане на действия по предполагаемо незаконно съдържание или съдържание, 
което е несъвместимо с общите условия, тъй като бездействието също представлява 
решение. С цел поддържане на съгласуваност с допълнителните задължения за 
докладване са добавени две допълнителни разпоредби, които обхващат решенията 
дали да бъде ограничено или не монетизирането на съдържанието и решенията дали 
да бъдат приложени или не етикети или допълнителна информация спрямо 
съдържанието.

Изменение 1166
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, Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) решения за радикално 
ограничаване на видимостта на 
съдържанието, предоставено от 
получателите;

Or. en
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Изменение 1167
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) решения за ограничаване на 
способността за монетизиране на 
съдържанието, предоставено от 
получателите;

Or. en

Изменение 1168
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) решения за ограничаване на 
способността за монетизиране на 
съдържанието, предоставено от 
получателите.

Or. en

Изменение 1169
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 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) решения за ограничаване на 
способността за монетизиране на 
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съдържанието, предоставено от 
получателите.

Or. en

Обосновка

При определени видове съдържание единствената причина за качване на избрана 
платформа е да се получи възнаграждение. Следователно премахването на 
възможността за възнаграждение би могло да се разглежда като равностойно на 
премахването на съдържанието.

Изменение 1170
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) решения на онлайн пазари да 
спрат временно предоставянето на 
услугите си на търговци;

Or. en

Изменение 1171
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Ружа Графиня фон Тун унд 
Хоенщайн, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Андреа 
Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) решения за ограничаване на 
способността за монетизиране на 
съдържанието, предоставено от 
получателите;

Or. en
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Изменение 1172
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) решения дали да се приложат 
етикети или допълнителна 
информация спрямо съдържанието 
или не.

Or. en

Обосновка

Предвидената в регламента вътрешна система за разглеждане на жалби трябва да 
дава възможност и за подаване на жалби срещу решения за въздържане от 
предприемане на действия по предполагаемо незаконно съдържание или съдържание, 
което е несъвместимо с общите условия, тъй като бездействието също представлява 
решение. С цел поддържане на съгласуваност с допълнителните задължения за 
докладване са добавени две допълнителни разпоредби, които обхващат решенията 
дали да бъде ограничено или не монетизирането на съдържанието и решенията дали 
да бъдат приложени или не етикети или допълнителна информация спрямо 
съдържанието.

Изменение 1173
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато решението за 
премахване или блокиране на достъпа 
до информацията е последвано от 
предаването на тази информация в 
съответствие с член 15a, се счита, че 
срокът от най-малко шест месеца, 
посочен в параграф 1, започва да тече 
от деня, в който получателят е бил 
уведомен в съответствие с член 15, 
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параграф 2.

Or. en

Изменение 1174
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Вътрешните служби за 
разглеждане на жалби на установени 
в Европейския съюз получатели са 
установени в Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 1175
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват и улесняват подаването на 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани жалби.

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, включително за хора с 
увреждания, лесни за ползване, 
недискриминационни и позволяват и 
улесняват подаването на достатъчно 
точни и надлежно обосновани жалби. 
Онлайн платформите включват 
правилника за своята вътрешна 
система за разглеждане на жалби в 
общите си условия по ясен, лесен за 
ползване и леснодостъпен начин, 
включително за хора с увреждания. 

Or. en



PE695.160v01-00 110/174 AM\1235640BG.docx

BG

Изменение 1176
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 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват и улесняват подаването на 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани жалби.

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват и улесняват подаването на 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани жалби. Жалбоподателят 
има възможност да пише обяснения в 
свободен текст в допълнение към 
предварително зададените варианти 
на жалба.

Or. en

Изменение 1177
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват и улесняват подаването на 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани жалби.

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват и улесняват подаването на 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани жалби. Жалбите се 
разглеждат на език, избран от 
получателя на услугата.

Or. nl
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Изменение 1178
Давид Лега, Хилде Вотманс, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, 
Милан Бръглез, Драгош Пъслару, Алекс Аджус Салиба, Ева Каили, Йоан-Рареш 
Богдан, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби са 
леснодостъпни, лесни за ползване и 
позволяват и улесняват подаването на 
достатъчно точни и надлежно 
обосновани жалби.

2. Онлайн платформите гарантират, 
че техните вътрешни системи за 
разглеждане на жалби и правна защита 
са леснодостъпни и лесни за ползване, 
включително за деца, и позволяват и 
улесняват подаването на достатъчно 
точни и надлежно обосновани жалби.

Or. en

Изменение 1179
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато решението за премахване или 
блокиране на достъпа до 
информацията е последвано от 
предаването на тази информация в 
съответствие с член 15a, срокът от 
най-малко шест месеца, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, 
започва да тече от деня, в който 
информацията е била дадена на 
получателя в съответствие с член 15.

Or. en

Изменение 1180
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно, 
недискриминационно и 
безпристрастно и в срок до седем дни, 
считано от датата, на която онлайн 
платформата е получила жалбата. 
Когато жалбата съдържа достатъчно 
основания онлайн платформата да 
счита, че информацията, за която се 
отнася жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

„Безпристрастно“ е понятие, определено в съдебната практика, докато не е ясно 
какво означава „обективно“ по отношение на частно предприятие.

Изменение 1181
Жофроа Дидие, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно, без ненужно забавяне и в 
срок най-късно седем дни след 
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платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

уведомлението. Когато жалбата 
съдържа достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1. 

Or. en

Изменение 1182
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно старателно, 
обективно и в съответствие с 
правилата на професията. Когато 
жалбата съдържа достатъчно основания 
онлайн платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

Or. en
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Изменение 1183
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, старателно, обективно и без 
ненужно забавяне, но не по-късно от 
10 дни след подаването. Когато 
жалбата съдържа достатъчно основания 
онлайн платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 1184
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи 

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна или съдържа 
информация, указваща, че поведението 
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условия, или съдържа информация, 
указваща, че поведението на 
жалбоподателя не оправдава 
временното спиране или прекратяването 
на услугата или временното затваряне 
или закриването на профила, тя отменя 
незабавно решението си, посочено в 
параграф 1.

на жалбоподателя не оправдава 
временното спиране или прекратяването 
на услугата или временното затваряне 
или закриването на профила, тя отменя 
незабавно решението си, посочено в 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 1185
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 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, обективно и 
прозрачно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 1186
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформите 
информират незабавно жалбоподателите 
за решението, което са взели по 
отношение на информацията, за която 
се отнася жалбата, и информират 
жалбоподателите за възможността за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
предвидено в член 18, и за други 
налични възможности за правна защита.

4. Онлайн платформите 
информират незабавно жалбоподателите 
за решението, което са взели по 
отношение на информацията, за която 
се отнася жалбата, и информират 
жалбоподателите за възможността за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
предвидено в член 18, и за други 
налични възможности за правна защита. 
Посоченото в настоящия параграф 
решение включва също така:
– информация дали посоченото в 
параграф 1 решение е взето в 
резултат на преглед от човек или чрез 
автоматизирани средства;
– в случай че посоченото в параграф 1 
решение бъде потвърдено, подробно 
обяснение по какъв начин 
информацията, с която е свързана 
жалбата, нарушава общите условия 
на платформата или защо онлайн 
платформата счита информацията 
за незаконна.

Or. en

Изменение 1187
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 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформите 
информират незабавно 
жалбоподателите за решението, което са 
взели по отношение на информацията, 
за която се отнася жалбата, и 

4. Онлайн платформите 
информират своевременно 
жалбоподателите за решението, което са 
взели по отношение на информацията, 
за която се отнася жалбата, и 
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информират жалбоподателите за 
възможността за извънсъдебно 
уреждане на спорове, предвидено в 
член 18, и за други налични 
възможности за правна защита.

информират жалбоподателите за 
възможността за извънсъдебно 
уреждане на спорове, предвидено в 
член 18, и за други налични 
възможности за правна защита.

Or. en

Изменение 1188
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случаите, в които жалба на 
бизнес ползвател не доведе до решение 
на онлайн платформата в рамките на 
две седмици, бизнес ползвателят има 
право да представи случая пред орган 
за извънсъдебно уреждане на спорове в 
съответствие с член 18.

Or. en

Изменение 1189
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Онлайн платформите 
гарантират, че посочените в 
параграф 4 решения се вземат от 
юристи с най-малко петгодишен 
професионален опит.

Or. en
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Изменение 1190
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства и се 
преглеждат от квалифициран 
персонал, на когото следва да се 
предоставят подходящо 
първоначално и текущо обучение 
относно приложимото 
законодателство и международните 
стандарти в областта на правата на 
човека, както и подходящи условия на 
труд, включително когато е 
относимо, професионална подкрепа, 
квалифицирана психологическа помощ 
и правни съвети.

Or. en

Изменение 1191
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства и се 
преглеждат от квалифициран 
персонал, на когото следва да се 
предоставят подходящо 
първоначално и текущо обучение 
относно приложимото 
законодателство и международните 
стандарти в областта на правата на 
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човека, както и подходящи условия на 
труд, включително когато е 
относимо, професионална подкрепа, 
квалифицирана психологическа помощ 
и правни съвети.

Or. en

Изменение 1192
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства. 
Жалбоподателите имат правото да 
поискат преглед от човек и 
консултация със съответните 
служители на онлайн платформата 
по отношение на съдържанието, с 
което е свързана жалбата.

Or. en

Изменение 1193
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Онлайн платформите гарантират, 
че на получателите на услугата е 
предоставена възможност, когато е 
необходимо, да се свържат с човек в 
момента на подаване на жалбата и 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
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автоматизирани средства.

Or. en

Изменение 1194
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, 
не се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Посочените в параграф 4 
решения може по изключение да се 
вземат чрез автоматизирани 
средства, като в този случай онлайн 
платформите гарантират, че върху тези 
решения се упражнява надзор от 
страна на юристи с най-малко 
петгодишен професионален опит.

Or. en

Изменение 1195
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, 
не се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решения, които биха ги засегнали 
отрицателно и са посочени в параграф 
4, не се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

Or. en

Обосновка

Решенията, взети от човек, са необходими само когато резултатът би бил 
отрицателен за получателя. Когато автоматизираното решаване на проблеми е с 
положително въздействие за получателя, то може да разреши дадена ситуация по-
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бързо и лесно.

Изменение 1196
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат единствено въз основа на 
автоматизирани средства.

5. Онлайн платформите гарантират, 
че решенията, посочени в параграф 4, не 
се вземат въз основа на автоматизирани 
средства.

Or. fr

Изменение 1197
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Получателите на услугата, 
които са засегнати отрицателно от 
решението на онлайн платформа, 
имат възможност да потърсят бърза 
правна защита по съдебен ред 
съгласно законите на съответните 
държави членки. Процедурата 
гарантира, че независим съдебен орган 
се произнася незабавно по въпроса, 
като постановява решение в срок до 
14 работни дни, като същевременно 
дава възможност на отрицателно 
засегната страна да заяви временни 
мерки, които да бъдат наложени в 
рамките на 48 часа от момента на 
сезиране на съдебния орган. Правата 
за използване на средства за правна 
защита по съдебен ред и за получаване 
на временни мерки не се ограничават 
или обвързват от условието за 
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изчерпване на възможностите по 
линия на вътрешната система за 
разглеждане на жалби.

Or. en

Изменение 1198
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1199
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата, към които 
са насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 
с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

Получателите на услугата и 
организациите, упълномощени по 
член 68, имат право да изберат всеки 
орган за извънсъдебно уреждане на 
спорове, който е бил сертифициран в 
съответствие с параграф 2, за 
разрешаване на спорове, свързани с 
решенията, взети от онлайн 
платформата на основание, че 
предоставената от получателите 
информация представлява незаконно 
съдържание или е несъвместима с 
нейните общи условия, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
член 17. Онлайн платформите участват 
на добра воля с органа, избран с оглед 
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на решаването на спора, и са обвързани 
от решението, взето от органа. Онлайн 
платформите не носят отговорност 
за прилагането на решения от 
процедура за уреждане на спорове.
Първата алинея не засяга правото на 
съответния получател да използва 
средства за правна защита срещу 
решението пред съд в съответствие с 
приложимото право.

Or. en

Изменение 1200
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 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, 
избран с оглед на решаването на спора, 
и са обвързани от решението, взето 
от органа.

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
винаги насочват получателите към 
орган за извънсъдебно уреждане на 
спорове. Информацията за 
компетентния орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове е леснодостъпна 
в онлайн интерфейса на онлайн 
платформата по ясен и лесен за 
ползване начин.

Or. en
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Изменение 1201
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 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 
с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2 и установен в държавата 
членка на доставчика или в 
държавата членка на получателя, за 
разрешаване на спорове, свързани с тези 
решения, включително жалби, които не 
са могли да бъдат разрешени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в същия член. Онлайн 
платформите участват на добра воля с 
органа, избран с оглед на решаването на 
спора, и са обвързани от решението, 
взето от органа.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е логично на получател да се разреши да избере орган в държавата членка 
на доставчика или в своята държава членка, не изглежда да е налице причина да му се 
разрешава да избере държава членка, която се явява трета страна, за целите на 
разрешаването на спора. Това само би довело до стремеж към избор на най-
благоприятна юрисдикция.

Изменение 1202
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 
с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 
с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа. Извънсъдебното уреждане на 
спора се осъществява в рамките на 45 
дни след внасянето.

Or. en

Изменение 1203
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, и подалите 
уведомления физически лица или 
образувания имат право да изберат 
всеки орган за извънсъдебно уреждане 
на спорове, който е бил сертифициран в 
съответствие с параграф 2, за 
разрешаване на спорове, свързани с тези 
решения, включително жалби, които не 
са могли да бъдат разрешени чрез 
вътрешната система за разглеждане на 
жалби, посочена в същия член. Онлайн 
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с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

платформите участват на добра воля с 
органа, избран с оглед на решаването на 
спора, и са обвързани от решението, 
взето от органа.

Or. en

Изменение 1204
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата, към които са 
насочени решенията, посочени в 
член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 
с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 1205
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Евелин 
Гебхарт, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не засяга правото на Параграф 1 не засяга правото на 
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съответния получател да обжалва 
решението пред съда в съответствие с 
приложимото право.

съответния получател да обжалва 
решението пред съда в съответствие с 
приложимото право.

Or. en

Изменение 1206
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случаите, в които 
получателят на услугата, към когото 
е насочено решението, посочено в 
член 17, параграф 1, е бизнес 
ползвател, онлайн платформата е 
задължена да се подчини на 
юрисдикцията на независимия орган 
за уреждане на спорове. Органът за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
взема решението си незабавно след 
представянето на доводите на 
съответните страни и във всеки 
случай в срок не повече от 45 дни след 
официалното започване на 
процедурата.

Or. en

Изменение 1207
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 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато получател иска 
разрешаване на множество жалби, 
която и да е от страните може да 
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поиска органът за извънсъдебно 
уреждане на спорове да разгледа и 
разреши тези жалби в едно-
единствено решение по спора.

Or. en

Обосновка

Премахването на профил например означава премахването на потенциално стотици 
отделни части съдържание. Не би било възможно всяка част от съдържанието да се 
разглежда поотделно и това потенциално би блокирало системата.

Изменение 1208
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 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Онлайн платформите 
участват на добра воля с независимия 
външен сертифициран орган, избран с 
оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

Or. en

Изменение 1209
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на този орган 
координаторът на цифровите услуги на 
държавата членка, в която е установен 
органът за извънсъдебно уреждане на 

2. По искане на този орган 
координаторът на цифровите услуги на 
държавата членка, в която е установен 
органът за извънсъдебно уреждане на 
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спорове, сертифицира органа, когато 
органът е доказал, че отговаря на всяко 
едно от следните условия:

спорове, сертифицира органа, когато 
органът и отговарящите за него лица 
са доказали, че той отговаря на всяко 
едно от следните условия:

a) безпристрастен е и е независим 
от онлайн платформите и 
получателите на услугата, 
предоставяна от онлайн 
платформите, и работещите в 
органа за извънсъдебно уреждане на 
спорове лица разкриват незабавно 
пред него всякакви обстоятелства, 
които може да засегнат или да 
създадат впечатление, че засягат 
тяхната независимост и 
безпристрастност, или пораждат 
конфликт на интереси с която и да е 
от страните по спора, който трябва 
да решат. Задължението за 
оповестяване на такива 
обстоятелства продължава да се 
прилага докато трае процедурата за 
извънсъдебно уреждане на спора; 
aа) не получава указания от нито 
една от страните, нито от техни 
представители; 
аб) получава възнаграждението си 
по начин, който не е обвързан с изхода 
от процедурата;

Or. en

Изменение 1210
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на този орган 
координаторът на цифровите услуги на 
държавата членка, в която е установен 
органът за извънсъдебно уреждане на 

2. По искане на този орган 
координаторът на цифровите услуги на 
държавата членка, в която е установен 
независимият орган за извънсъдебно 
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спорове, сертифицира органа, когато 
органът е доказал, че отговаря на всяко 
едно от следните условия:

уреждане на спорове, сертифицира 
органа за максимален срок от три 
години, който може да бъде 
подновяван, когато органът е доказал, 
че отговаря на всяко едно от следните 
условия:

Or. en

Изменение 1211
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите;

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите, и е правно 
отделен и функционално независим 
от правителството на държавата 
членка или от всеки друг публичен или 
свързан частноправен орган;

Or. en

Изменение 1212
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите;

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите, и е правно 
отделен и функционално независим 
от правителството на държавата 
членка или от всеки друг публичен или 
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частноправен орган;

Or. en

Изменение 1213
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, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите;

a) той е независим, включително 
финансово, и е безпристрастен по 
отношение на онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите, и по отношение 
на подалите уведомления физически 
лица или образувания;

Or. en

Изменение 1214
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите;

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите, и неговите 
членове получават възнаграждението 
си по начин, който не е свързан с 
изхода от процедурата;

Or. en
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Изменение 1215
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи и 
получатели на услугата, предоставяна от 
онлайн платформите;

a) той е безпристрастен и 
независим от онлайн платформи, която 
и да е трета страна, участваща в 
спора, и получатели на услугата, 
предоставяна от онлайн платформите;

Or. en

Изменение 1216
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) съставен е от правни 
експерти;

Or. en

Изменение 1217
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разполага с необходимия 
експертен опит във връзка с въпросите, 
възникващи в една или повече 
конкретни области на незаконно 
съдържание, или във връзка с 
прилагането и правоприлагането на 
общите условия на един или повече 

(Не се отнася до българския текст.)
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видове онлайн платформи, който 
позволява на органа да допринася 
ефективно за уреждането на спорове;

Or. fr

Изменение 1218
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) на физическите лица, които 
отговарят за уреждането на спорове, 
се предоставя минимум тригодишен 
мандат, за да се гарантира 
независимостта на техните 
действия;

Or. en

Изменение 1219
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) физическите лица, които 
отговарят за уреждането на спорове, 
поемат ангажимент да не работят 
за онлайн платформата или за 
професионална организация или 
стопанска асоциация, чийто член е 
онлайн платформата, за срок от три 
години след края на заеманата от тях 
длъжност в органа;

Or. en
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Изменение 1220
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) физическите лица, които 
отговарят за уреждането на спорове, 
не може да са работили за онлайн 
платформа или за професионална 
организация или стопанска 
асоциация, чийто член е онлайн 
платформата, през двете години, 
преди да заемат длъжността си в 
органа;

Or. en

Изменение 1221
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии и 
предвижда възможността за 
подаване онлайн на жалба и на 
изискуемите подкрепящи документи;

Or. en

Изменение 1222
Иван Щефанец
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно, включително за хора с 
увреждания, чрез електронни 
комуникационни технологии;

Or. en

Изменение 1223
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно, включително за хора с 
увреждания, чрез електронни 
комуникационни технологии;

Or. en

Изменение 1224
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 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно, включително за хора с 
увреждания, чрез електронни 
комуникационни технологии;

Or. en
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Изменение 1225
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 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно, включително за хора с 
увреждания, чрез електронни 
комуникационни технологии;

Or. en

Изменение 1226
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно, включително за хора с 
увреждания, чрез електронни 
комуникационни технологии;

Or. en

Изменение 1227
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно чрез електронни 
комуникационни технологии;

в) уреждането на спорове е лесно 
достъпно, включително за хора с 
увреждания, чрез електронни 
комуникационни технологии;
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Or. en

Изменение 1228
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) анонимността на 
участващите в процедурата за 
уреждане на спора физически лица 
може да бъде гарантирана;

Or. en

Изменение 1229
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 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен, достъпен за 
хора с увреждания и икономически 
ефективен начин и на един от 
официалните езици на Съюза, както и 
поне на езика на получателя, към 
когото е насочено решението, 
посочено в член 17;

Or. en

Изменение 1230
Клара Понсати Обиолс
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза или на един от официалните 
езици на държавата членка, в която е 
установен органът за извънсъдебно 
уреждане на спорове;

Or. en

Изменение 1231
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

г) той гарантира разрешаването 
на спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза или по искане на получателя 
поне на английски език;

Or. en

Изменение 1232
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен, достъпен за 
хора с увреждания и икономически 
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поне един от официалните езици на 
Съюза;

ефективен начин и на поне един от 
официалните езици на Съюза;

Or. en

Обосновка

Гарантирането на достъпност означава не само да се гарантира, че услугите и 
платформите са достъпни, но и че цялата „екосистема“, включително системите за 
средства за правна защита и мерките за договаряне, също са достъпни. Например, 
ако механизъм за извънсъдебно уреждане на спорове е недостъпен за хора с 
увреждания, те ще се ползват с много по-слаба защита на правата си като 
потребители или в качеството си на други ползватели (например предприятия).

Изменение 1233
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен, достъпен за 
хора с увреждания и икономически 
ефективен начин и на поне един от 
официалните езици на Съюза;

Or. en

Обосновка

Гарантирането на достъпност означава не само да се гарантира, че услугите и 
платформите са достъпни, но и че цялата „екосистема“, включително системите за 
средства за правна защита и мерките за договаряне, също са достъпни. Например, 
ако механизъм за извънсъдебно уреждане на спорове е недостъпен за хора с 
увреждания, те ще се ползват с много по-слаба защита на правата си като 
потребители или в качеството си на други ползватели (например предприятия).

Изменение 1234
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
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен, достъпен за 
хора с увреждания и икономически 
ефективен начин и на поне един от 
официалните езици на Съюза;

Or. en

Изменение 1235
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

г) той е в състояние да разрешава 
спорове по бърз, ефикасен, 
включително за хора с увреждания, и 
икономически ефективен начин и на 
поне един от официалните езици на 
Съюза;

Or. en

Изменение 1236
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф 
Хетман, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уреждането на спорове се 
извършва в съответствие с ясни и 
справедливи процедурни правила.

д) уреждането на спорове се 
извършва в съответствие с ясни и 
справедливи процедурни правила, 
които са ясно видими и 
леснодостъпни за всички засегнати 
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страни и са в пълно съответствие с 
приложимото право в неговата 
цялост.

Or. en

Изменение 1237
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уреждането на спорове се 
извършва в съответствие с ясни и 
справедливи процедурни правила.

д) уреждането на спорове се 
извършва в съответствие с ясни и 
справедливи процедурни правила, 
които са лесно и публично достъпни.

Or. en

Изменение 1238
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 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уреждането на спорове се 
извършва в съответствие с ясни и 
справедливи процедурни правила.

д) уреждането на спорове се 
извършва в съответствие с ясни и 
прозрачни процедурни правила

Or. en

Изменение 1239
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) той гарантира, че 
предварително решение се взема в 
срок до седем дни от получаване на 
жалбата и че изходът от 
уреждането на спора ще бъде на 
разположение в срок до 90 календарни 
дни от датата, на която органът е 
получил пълната преписка по 
жалбата.

Or. en

Изменение 1240
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е приложимо, координаторът на 
цифровите услуги посочва в 
сертификата конкретните аспекти на 
експертния опит на органа и 
официалния език или езици на Съюза, 
на които органът е в състояние да 
урежда спорове, както е посочено 
съответно в първа алинея, букви б) и г).

Когато е приложимо, координаторът на 
цифровите услуги посочва в 
сертификата конкретните аспекти на 
експертния опит на органа и 
официалния език или езици на Съюза, 
на които органът е в състояние да 
урежда спорове, както е посочено 
съответно в първа алинея, букви б) и г). 
Координаторът на цифровите услуги 
извършва редовни проверки на 
сертифицираните органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове, за 
да гарантира, че те спазват текущо 
посочените в параграф 2а изисквания.

Or. en

Изменение 1241
Клара Понсати Обиолс



AM\1235640BG.docx 143/174 PE695.160v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е приложимо, координаторът на 
цифровите услуги посочва в 
сертификата конкретните аспекти на 
експертния опит на органа и 
официалния език или езици на Съюза, 
на които органът е в състояние да 
урежда спорове, както е посочено 
съответно в първа алинея, букви б) и г).

Когато е приложимо, координаторът на 
цифровите услуги посочва в 
сертификата конкретните аспекти на 
експертния опит на органа и 
официалния език или езици на Съюза 
или на държавата членка, на които 
органът е в състояние да урежда 
спорове, както е посочено съответно в 
първа алинея, букви б) и г).

Or. en

Изменение 1242
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ежегодно координаторът на 
цифровите услуги прави нова оценка 
дали сертифицираният орган за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
продължава да изпълнява посочените 
критерии. Ако не ги изпълнява, 
координаторът на цифровите услуги 
отнема статута на органа за 
извънсъдебно уреждане на спорове.

Or. en

Изменение 1243
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк Анжел
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сертифицираните органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
изготвят годишни отчети, в които се 
посочва броят на получените през 
годината жалби, изходът от 
постановените решения, евентуални 
системни или секторни проблеми, 
които са установени, и средната 
продължителност на уреждането на 
спорове.

Or. en

Изменение 1244
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сертифицираните органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
завършват производствата по 
уреждане на спорове в рамките на 
разумен срок и не по-късно от 90 
календарни дни след датата, на 
която сертифицираният орган е 
получил жалбата.

Or. en

Изменение 1245
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 
платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът реши 
спора в полза на онлайн платформата, 
от получателя не се изисква да 
възстановява такси или други разходи, 
които онлайн платформата е платила 
или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора.

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 
платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът реши 
спора в полза на онлайн платформата, 
от получателя не се изисква да 
възстановява такси или други разходи, 
които онлайн платформата е платила 
или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. За предпочитане 
е процедурите за извънсъдебно 
уреждане на спорове да са безплатни 
за потребителите. В случай че се 
предвиждат разходи, процедурата 
следва да бъде достъпна, 
привлекателна и евтина за 
потребителите. За тази цел 
разходите не следва да превишават 
символична такса.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение с цел привеждане в съответствие с другите членове.

Изменение 1246
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 



PE695.160v01-00 146/174 AM\1235640BG.docx

BG

платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът 
реши спора в полза на онлайн 
платформата, от получателя не се 
изисква да възстановява такси или 
други разходи, които онлайн 
платформата е платила или трябва 
да плати във връзка с уреждането на 
спора.

платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора.

Or. en

Изменение 1247
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 
платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът реши 
спора в полза на онлайн платформата, 
от получателя не се изисква да 
възстановява такси или други разходи, 
които онлайн платформата е платила 
или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора.

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата или в полза на 
организации, упълномощени съгласно 
член 68, онлайн платформата 
възстановява на получателя или на 
организацията всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 
платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът реши 
спора в полза на онлайн платформата, 
от получателя или организацията не се 
изисква да възстановява такси или други 
разходи, които онлайн платформата е 
платила или трябва да плати във връзка 
с уреждането на спора.

Or. en

Изменение 1248
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 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 
платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът реши 
спора в полза на онлайн платформата, 
от получателя не се изисква да 
възстановява такси или други разходи, 
които онлайн платформата е платила 
или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора.

Ако органът реши спора в полза на 
получателя на услугата, онлайн 
платформата възстановява на 
получателя всички такси и други 
разумни разходи, които получателят е 
платил или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора. Ако органът реши 
спора в полза на онлайн платформата и 
не установи, че получателят е 
действал недобросъвестно в спора, от 
получателя не се изисква да 
възстановява такси или други разходи, 
които онлайн платформата е платила 
или трябва да плати във връзка с 
уреждането на спора.

Or. en

Обосновка

Такива системи са открити за злоупотреби. Злоупотребяващите лица следва да 
бъдат задължавани да заплащат потенциални разходи.

Изменение 1249
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксите, начислявани от органа за 
уреждане на спорове, трябва да са 
разумни и при всички случаи да не 
надвишават разходите за това.

Таксите, начислявани от органа за 
уреждане на спорове, трябва да са 
разумни и при всички случаи да не 
надвишават разходите за това. За 
предпочитане е процедурите за 
извънсъдебно уреждане на спорове да 
са безплатни за потребителите. В 
случай че се предвиждат разходи, 
процедурата следва да бъде достъпна, 
привлекателна и евтина за 
потребителите. За тази цел 
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разходите не превишават символична 
такса.

Or. en

Изменение 1250
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Сертифицираните органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
приемат решение с цел разрешаване 
на спора не по-късно от 90 календарни 
дни, считано от датата, на която 
сертифицираният орган е получил 
жалбата.
3б. Сертифицираните органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
изготвят годишни отчети, в които се 
посочва броят на получените през 
годината жалби, изходът от 
постановените решения, евентуални 
системни или секторни проблеми, 
които са установени, и средната 
продължителност на уреждането на 
спорове.

Or. en

Обосновка

There should be a deadline for the ADR providers for processing complaints. Under Article 8 
of the Consumer ADR directive, it is not more than 90 days. Similarly, ADR entities under the 
DSA should have an obligation to draw up annual reports highlighting inter alia the number 
of complaints received, any systematic or recurrent problems, the average time taken to 
resolve a dispute. When doing so, they should base their analysis on but should not be limited 
to the information submitted by platforms under Article 23 of the DSA. This is because ADR 
bodies need to provide their insights in an independent manner. This would be very useful 
both to address any serious incompliances with the DSA and, if the gaps are identified, for 
further eventual improvements of the DSA and its enforcement.
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Изменение 1251
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Координаторите на цифровите 
услуги уведомяват Комисията за 
органите за извънсъдебно уреждане на 
спорове, които са сертифицирали в 
съответствие с параграф 2, 
включително, когато е приложимо, за 
спецификациите, посочени във втора 
алинея от същия параграф. Комисията 
публикува списък на тези органи, 
включително на посочените 
спецификации, на специален уебсайт и 
го актуализира.

5. Координаторите на цифровите 
услуги уведомяват Комисията за 
органите за извънсъдебно уреждане на 
спорове, които са сертифицирали в 
съответствие с параграф 2, 
включително, когато е приложимо, за 
спецификациите, посочени във втора 
алинея от същия параграф, както и за 
органите за извънсъдебно уреждане на 
спорове, чийто статут е отнет. 
Комисията публикува списък на тези 
органи, включително на посочените 
спецификации, на специален уебсайт и 
го актуализира.

Or. en

Изменение 1252
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. До 31 декември 2024 г. и на 
всеки две години след това 
координаторите на цифровите услуги 
оценяват дали органите за уреждане 
на спорове, които са сертифицирали в 
съответствие с параграф 2, 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент. Всеки 
координатор на цифровите услуги 
публикува и изпраща на Агенцията 
доклад относно развитието и 
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функционирането на тези органи. В 
този доклад по-специално: 
a) се идентифицират най-добри 
практики сред органите за 
извънсъдебно уреждане на спорове; 
б) се отчитат подкрепени със 
статистически данни явни 
недостатъци, които възпрепятстват 
функционирането на органите за 
извънсъдебно уреждане на спорове по 
отношение както на национални, 
така и на трансгранични спорове, 
където е подходящо; 
в) се правят препоръки как да се 
подобри ефективното и ефикасно 
функциониране на органите за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
където е подходящо. 

Or. en

Изменение 1253
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Настоящият член не засяга 
разпоредбите на член 43 относно 
възможността на получателите на 
услугите да подават жалби до 
координатора на цифровите услуги в 
своята държава на пребиваване или в 
случая на много големите онлайн 
платформи – до Комисията.

Or. en

Изменение 1254
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки 
установяват механизъм, който дава 
възможност на получателите на 
услугата да обжалват решенията на 
органите за извънсъдебно уреждане на 
спорове пред национален съдебен или 
административен орган, отговарящ 
за решаването на спорове, свързани с 
определено съдържание.

Or. en

Изменение 1255
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Настоящият член започва да 
поражда правно действие единствено 
спрямо доставчици, различни от 
много големи онлайн платформи, 
считано от [24 месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. en

Обосновка

Създаването на такава система, особено ако не е същата като тази по силата на 
Регламента за отношенията между платформите и предприятията, ще отнеме 
време. Това допълнително време следва да бъде предвидено.

Изменение 1256
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат
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Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Тежест на доказване

Правилата за тежестта на доказване 
дали дадена информация 
представлява законно или незаконно 
съдържание се насочват обратно към 
доставчиците на хостинг услуги.

Or. en

Изменение 1257
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. nl

Изменение 1258
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 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 1259
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1260
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно.

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали, 
действащи в рамките на 
определената им област на експертен 
опит, чрез механизмите, посочени в 
член 14, се обработват и по тях се взема 
решение с приоритет и експедитивно, 
като се взема под внимание 
надлежното провеждане на 
процедурата. Използването на 
автоматизирани уведомления от 
доверени податели на сигнали без 
действителен преглед от човек не се 
приемат като валидно средство за 
подаване.

Or. en

Изменение 1261
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно.

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от компетентни доверени податели на 
сигнали относно предполагаемо 
незаконно съдържание, което може 
да засегне сериозно обществената 
сигурност, обществения ред или 
здравето или безопасността на 
потребителите, чрез механизмите, 
посочени в член 14, се обработват и по 
тях се взема решение с приоритет и 
незабавно.

Or. en

Изменение 1262
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно.

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от сертифицирани доверени податели 
на сигнали в рамките на определената 
им област на експертен опит чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно в зависимост 
от сериозността на незаконната 
дейност.

Or. en
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Обосновка

Целта е да се установи, че доверените податели на сигнали следва да получават 
приоритет само когато подават уведомления в рамките на определената им област 
на експертен опит и че уведомленията следва да се подреждат по приоритет в 
зависимост от сериозността на незаконната дейност.

Изменение 1263
Мария Грапини, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно.

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали с оглед 
на техния експертен опит чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно.

Or. en

Изменение 1264
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение с 
приоритет и незабавно.

1. Онлайн платформите 
предприемат необходимите технически 
и организационни мерки, за да 
гарантират, че уведомленията, подадени 
от доверени податели на сигнали чрез 
механизмите, посочени в член 14, се 
обработват и по тях се взема решение 
незабавно.

Or. en
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Изменение 1265
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подаваните от доверени 
податели на сигнали уведомления по 
никакъв начин не засягат останалите 
уведомления. Всички уведомления, 
подадени чрез механизмите, посочени 
в член 14, се обработват и по тях се 
взема решение незабавно и в 
съответствие с правилата на 
професията.

Or. en

Изменение 1266
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Статутът на доверени податели 
на сигнали съгласно настоящия 
регламент се предоставя от 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка, в която е 
установен заявителят, след подаване 
на заявление от което и да било 
образувание, когато заявителят е 
доказал, че отговаря на всяко едно от 
следните условия:

2. Предоставеният статут на 
доверени податели на сигнали важи 
само по отношение на платформата, 
която го е предоставила. Статутът на 
доверени податели на сигнали съгласно 
настоящия регламент може да се 
предоставя от всяка онлайн 
платформа след подаване на заявление 
от което и да било образувание, когато 
заявителят е доказал, че отговаря на 
всяко едно от следните условия:

Or. en
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Изменение 1267
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Статутът на доверени податели 
на сигнали съгласно настоящия 
регламент се предоставя от 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка, в която е установен 
заявителят, след подаване на заявление 
от което и да било образувание, когато 
заявителят е доказал, че отговаря на 
всяко едно от следните условия:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 1268
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
незаконно съдържание;

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
незаконно съдържание, както и в 
областта на умишленото 
манипулиране и използване на 
услугата по смисъла на член 26, 
параграф 1, буква в);

Or. en

Изменение 1269
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
незаконно съдържание;

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
незаконно съдържание или за 
несъвместимост на съдържанието с 
общите условия на платформата;;

Or. en

Обосновка

There should be no ambiguity in the regulation about the right of “trusted flaggers” to notify 
providers of information that is incompatible with the provider’s terms & conditions via the 
notice and action mechanisms set out in Article 14. By adding an explicit reference to the 
terms & conditions in Article 19, this regulation would give trusted flaggers sufficient 
grounds to effectively carry out their activities. More generally, this regulation should aim to 
support the activities of trusted flaggers. Many platforms already operate “trusted flagger” 
programmes for this purpose. Trusted flaggers help level the playing field for non-dominant 
(non-VLOP) platforms as well as for smaller operators that employ more artisanal or 
community-reliant content moderation strategies.

Изменение 1270
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
незаконно съдържание;

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения, които биха могли да се 
упражняват в една или повече 
държави членки, за целите на 
засичането, идентифицирането и 
уведомяването за конкретни видове 
незаконно съдържание;

Or. en
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Изменение 1271
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
незаконно съдържание;

a) притежава специфичен експертен 
опит и умения за целите на засичането, 
идентифицирането и уведомяването за 
предполагаемо незаконно съдържание;

Or. en

Изменение 1272
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка 
онлайн платформа;

б) има значителен законен 
интерес, било то колективно или 
като отделно образувание, независим 
е от всяка онлайн платформа и има 
доказан експертен опит в подаването 
на сигнали за незаконно съдържание с 
висок процент на точност;

Or. en

Изменение 1273
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
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платформа; платформа, правоприлагащ орган или 
друго държавно или относимо 
търговско образувание;

Or. en

Изменение 1274
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 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа;

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа, правоприлагащ орган или 
друго държавно или относимо 
търговско образувание;

Or. en

Обосновка

Обикновено публичните органи следва да използват правната система, за да 
уведомяват за незаконно съдържание.

Изменение 1275
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа;

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа, правоприлагащ орган или 
държавно образувание;

Or. en
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Изменение 1276
Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа;

б) той е индивидуален носител на 
права или представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа;

Or. en

Изменение 1277
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка онлайн 
платформа;

б) представлява публични интереси 
и е независим от всяка онлайн 
платформа или държавен 
правоприлагащ орган;

Or. en

Изменение 1278
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Андреа Каропо, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представлява колективни 
интереси и е независим от всяка 
онлайн платформа;

б) той е независим от всяка онлайн 
платформа;
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Or. en

Обосновка

По този начин частни образувания също могат да се сертифицират като доверени 
податели на сигнали, при условие че изпълняват всички приложими критерии.

Изменение 1279
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разрешено му е да подава 
сигнали единствено за съдържание, 
попадащо в областта на неговия 
експертен опит, определен в 
официалното описание на 
институцията или дружеството; 

Or. en

Изменение 1280
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва дейността си с цел 
своевременно, старателно и обективно 
подаване на уведомления.

в) извършва дейността си с цел 
своевременно, старателно, точно и 
обективно подаване на уведомления.

Or. en

Изменение 1281
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва дейността си с цел 
своевременно, старателно и обективно 
подаване на уведомления.

в) извършва дейността си с цел 
своевременно, старателно и обективно 
подаване на уведомления;

Or. fr

Изменение 1282
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) публикува най-малко веднъж 
годишно ясни, лесни за разбиране и 
подробни отчети за всички 
уведомления, подадени в 
съответствие с член 14 през 
съответния период. В отчета се 
посочва следното:
– уведомленията, категоризирани по 
самоличността на доставчика на 
хостинг услугите;
– видът на съдържанието, посочено в 
уведомленията;
– конкретните законови разпоредби, 
които предполагаемо са нарушени от 
съдържанието, посочено в 
уведомленията;
– предприетите от доставчика 
действия;
– потенциални конфликти на 
интереси и източници на 
финансиране, както и обяснение на 
въведените процедури, чрез които се 
гарантира, че довереният подател на 
сигнали поддържа независимостта 
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си.

Or. en

Изменение 1283
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) не изразява, нито приема 
политическа или пристрастна 
позиция, нито представлява 
икономически интерес, с изключение 
на организациите за защита на 
потребителите или за опазване на 
околната среда.

Or. fr

Изменение 1284
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) той е правно отделен и 
функционално независим от 
правителството на държавата 
членка или който и да е друг публичен 
или частноправен орган;

Or. en

Изменение 1285
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер, Барт Гротхойс
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) той има прозрачна структура 
на финансиране, включително 
ежегодно публикуване на 
източниците и сумите на всички 
приходи;

Or. en

Обосновка

Тези лица следва да осигуряват прозрачност относно финансирането си.

Изменение 1286
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) той не е посочен вече като 
доверен подател на сигнали в друга 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Поясняване на процедурата.

Изменение 1287
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква вв (нова)



PE695.160v01-00 166/174 AM\1235640BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) той публикува най-малко 
веднъж годишно ясни, лесни за 
разбиране и подробни отчети за 
всички уведомления, подадени в 
съответствие с член 14 през 
съответния период. В доклада се 
посочват уведомленията, 
категоризирани по самоличността на 
доставчика на хостинг услугите, 
видът на съответното предполагаемо 
незаконно съдържание или 
съдържание, нарушаващо общите 
условия, и предприетите от 
доставчика действия. Освен това в 
доклада се посочват връзките между 
доверения подател на сигнали и която 
и да е онлайн платформа, 
правоприлагащ орган или друго 
държавно или относимо търговско 
образувание и се обясняват 
средствата, чрез които довереният 
подател на сигнали поддържа 
независимостта си.

Or. en

Обосновка

Доверените податели на сигнали следва да предоставят пълна прозрачност относно 
действията си, включително чрез изготвяне на ежегоден отчет.

Изменение 1288
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 19 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като дерогация от буква б), на 
публичноправно образувание може да 
бъде предоставен статут на доверен 
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подател на сигнали по отношение на 
действия, които не са свързани с 
права върху интелектуална 
собственост.

Or. en

Обосновка

Обикновено публичен орган следва да използва правната система за подаване на 
уведомления за незаконно съдържание или действия, но ако не са свързани с права 
върху интелектуална собственост, може да съществува известна полза на такива 
органи да бъде разрешено да използват системата на доверените податели на 
сигнали.

Изменение 1289
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 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Онлайн платформите може да 
третират други трети страни, 
считани от доставчика за 
притежатели на конкретен 
експертен опит и отговорности за 
целите на справянето с незаконното 
съдържание онлайн, като 
равностойни на доверени податели на 
сигнали по отношение на посочените 
в член 14 механизми. Условията за 
предоставяне на такова третиране са 
ясно определени и обективни и се 
съобщават на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване. Имената на такива 
трети страни се публикуват ясно и 
са лесни за откриване.

Or. en
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Обосновка

Въпреки че това е пояснено в съображение, следва да се заяви и в диспозитивната 
част на регламента.

Изменение 1290
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Онлайн платформа, която е 
предоставила статута на доверен 
подател на сигнали на което и да е 
образувание, може да оттегли този 
статут по всяко време с писмено 
известие до съответното 
образувание. Това оттегляне не засяга 
статута на доверен подател на 
сигнали на образуванието, 
предоставен от която и да е друга 
онлайн платформа.

Or. en

Изменение 1291
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Статут на доверен подател на 
сигнали не може да се предоставя на 
правоприлагащи органи.

Or. en

Изменение 1292
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Онлайн платформата прави 
списъка с доверените си податели на 
сигнали публично достъпен на 
собствената си платформа.

Or. en

Изменение 1293
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги имената, адресите и адресите 
на електронната поща на 
образуванията, на които са 
предоставили статут на доверен 
подател на сигнали в съответствие с 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1294
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
имената, адресите и адресите на 

3. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
имената, адресите и адресите на 
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електронната поща на образуванията, на 
които са предоставили статут на 
доверен подател на сигнали в 
съответствие с параграф 2.

електронната поща на образуванията, на 
които са предоставили статут на 
доверен подател на сигнали в 
съответствие с параграф 2. В 
съобщението се включва 
географският обхват, в рамките на 
който се признават компетенциите 
на доверения подател на сигнали, въз 
основа на одобрението на конкретен 
координатор на цифровите услуги, 
както и информация относно 
експертния опит и уменията, 
декларирани от доверения подател на 
сигнали.

Or. en

Изменение 1295
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги имената, адресите и адресите на 
електронната поща на образуванията, на 
които са предоставили статут на 
доверен подател на сигнали в 
съответствие с параграф 2.

3. Координаторите на цифровите 
услуги предоставят статута на 
доверен подател на сигнали за срок от 
три години, който при изтичането си 
може да бъде подновен, при условие че 
съответният доверен подател на 
сигнали продължава да отговаря на 
изискванията на настоящия 
регламент, и съобщават на Агенцията 
имената, адресите и адресите на 
електронната поща на образуванията, на 
които са предоставили статут на 
доверен подател на сигнали в 
съответствие с параграф 2.

Or. en

Изменение 1296
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
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Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
имената, адресите и адресите на 
електронната поща на образуванията, на 
които са предоставили статут на 
доверен подател на сигнали в 
съответствие с параграф 2.

3. Координаторите на цифровите 
услуги съобщават на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
имената, адресите и адресите на 
електронната поща на образуванията, на 
които са предоставили статут на 
доверен подател на сигнали в 
съответствие с параграф 2 или на които 
са отнели този статут в 
съответствие с параграф 6.

Or. en

Изменение 1297
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията публикува 
информацията, посочена в параграф 
3, в публично достъпна база данни и 
актуализира базата данни.

заличава се

Or. en

Изменение 1298
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията публикува 4. Комисията публикува 
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информацията, посочена в параграф 3, в 
публично достъпна база данни и 
актуализира базата данни.

информацията, посочена в параграф 3, в 
публично достъпна база данни и 
актуализира базата данни. Посочените 
в параграф 1 от настоящия член 
уведомления се разглеждат с 
приоритет по отношение на 
географския обхват на доверения 
подател на сигнали според 
предоставянето на статута от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 1299
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията публикува 
информацията, посочена в параграф 3, в 
публично достъпна база данни и 
актуализира базата данни.

4. Комисията публикува 
информацията, посочена в параграфи 3 
и 6, в публично достъпна база данни в 
леснодостъпен и машинночитаем 
формат и актуализира базата данни.

Or. en

Изменение 1300
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Най-малко веднъж на три 
години доверените податели на 
сигнали предоставят на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване ясни и 
достъпни отчети относно 
изпратените от тях уведомления 
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през съответния период. Тези отчети 
включват информация относно:
a) броя на подадените в 
съответствие с член 14 уведомления, 
категоризирани по вида на 
съответното предполагаемо 
незаконно съдържание;
б) броя и процента на 
уведомленията, довели до премахване 
или временно спиране на 
съответното съдържание; и
в) броя на уведомленията, които 
онлайн платформите са счели за 
недостатъчно точни или за 
неподходящо обосновани.

Or. en

Изменение 1301
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки може да 
признаят образувания, на които е 
предоставен статут на доверени 
податели на сигнали в друга държава 
членка, като доверени податели на 
сигнали на собствената си 
територия. По искане на държава 
членка на доверени податели на 
сигнали може да се предостави 
статут на европейски доверен 
подател на сигнали от Европейския 
съвет за цифровите услуги в 
съответствие с член 48, параграф 2. 
Комисията води регистър на 
европейските доверени податели на 
сигнали.

Or. en
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