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Изменение 1592
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 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При извършването на оценки на 
риска много големите онлайн 
платформи вземат предвид по-
специално начина, по който техните 
системи за модериране на съдържание, 
системи за препоръчване и системи за 
подбор и показване на реклама оказват 
влияние върху някой от системните 
рискове, посочени в параграф 1, 
включително потенциално бързото и 
широко разпространение на незаконно 
съдържание и на информация, която е 
несъвместима с техните общи условия.

2. При извършването на оценки на 
риска много големите онлайн 
платформи вземат предвид също и 
начина, по който техните системи за 
модериране на съдържание, системи за 
препоръчване и системи за подбор и 
показване на реклама оказват влияние 
върху някой от системните рискове, 
посочени в параграф 1, включително 
потенциално бързото и широко 
разпространение на незаконно 
съдържание и на информация, която е 
несъвместима с техните общи условия.

Or. en

Изменение 1593
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При извършването на оценки 
на риска много големите онлайн 
платформи включват представители 
на получателите на услугата, 
представители на групи, 
потенциално засегнати от техните 
услуги, независими експерти и 
организации на гражданското 
общество. Тяхното участие е 
съобразено със специфичните 
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системни рискове, които много 
голямата онлайн платформа има за 
цел да оцени.

Or. en

Изменение 1594
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Резултатът от оценката на 
въздействието и подкрепящите 
документи се съобщават на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и координаторите на 
цифровите услуги, както и на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Обобщената 
версия на оценката на въздействието 
се оповестява публично в 
леснодостъпен формат.

Or. en

Изменение 1595
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Резултатът от оценката на 
риска и подкрепящите документи се 
съобщават на Агенцията и 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Обобщената 
версия на оценката на риска се 
оповестява публично в леснодостъпен 
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формат.

Or. en

Изменение 1596
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задълженията, изложени в 
параграфи 1 и 2, в никакъв случай не 
водят до общо задължение за 
контрол.

Or. en

Изменение 1597
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Организациите, упълномощени 
съгласно член 68, имат право да 
получат достъп до резултатите и 
подкрепящите документи от 
оценката на риска и да подадат 
жалба срещу нейната точност или 
пълнота до координатора за 
цифровите услуги по място на 
установяване.

Or. en

Изменение 1598
Марцел Колая
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Предложение за регламент
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смекчаване на рисковете Смекчаване на неблагоприятните 
въздействия

Or. en

Изменение 1599
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

1. Предоставящите услуги на 
много големи онлайн платформи, услуги 
на платформи за излъчване на живо, 
частни съобщителни услуги и услуги 
на търсачки въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

Or. en

Изменение 1600
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
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специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

специфичните неблагоприятни 
въздействия, установени съгласно 
член 26, когато смекчаването е 
възможно, без това да оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
други основни права. Тези мерки могат 
да включват, когато е приложимо:

Or. en

Изменение 1601
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, пригодени за справяне с 
вероятността и тежестта на 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

Or. en

Изменение 1602
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 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, пригодени за справяне с 
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специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

вероятността и тежестта на 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

Or. en

Обосновка

Смекчаването невинаги следва да означава премахване. Това може да е 
позиционирането и видимостта на съдържанието.

Изменение 1603
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат в сътрудничество 
с Комисията разумни, пропорционални 
и ефективни мерки за смекчаване, 
съобразени със специфичните системни 
рискове, установени съгласно член 26. 
Тези мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

Or. fr

Изменение 1604
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 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
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смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

смекчаване, насочени към незаконните 
практики, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

Or. en

Изменение 1605
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат прозрачни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
премахване, предотвратяване и 
смекчаване на специфичните системни 
рискове, установени съгласно член 26. 
Тези мерки включват, когато е 
приложимо:

Or. en

Изменение 1606
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, 
Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
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установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

установени съгласно член 26. Тези 
мерки включват, когато е приложимо:

Or. en

Изменение 1607
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат разумни, 
пропорционални и ефективни мерки за 
смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

1. Много големите онлайн 
платформи въвеждат пропорционални 
мерки за смекчаване, съобразени със 
специфичните системни рискове, 
установени съгласно член 26. Тези 
мерки могат да включват, когато е 
приложимо:

Or. en

Изменение 1608
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги или техните общи 
условия;

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
проектирането, характеристиките или 
функционирането на техните услуги, 
техния модел за реклама или техните 
общи условия;
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Or. en

Изменение 1609
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Лоранс Фаренг, 
Карен Мелкиор, Стефан Сежурне, Марко Дзуло, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги или техните общи 
условия;

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
проектирането, характеристиките или 
функционирането на техните услуги или 
техните общи условия;

Or. en

Изменение 1610
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги или техните общи 
условия;

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги;

Or. fr

Изменение 1611
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 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги или техните общи 
условия;

а) проверка на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги или техните общи 
условия;

Or. en

Изменение 1612
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 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
характеристиките или функционирането 
на техните услуги или техните общи 
условия;

а) адаптиране на системите за 
модериране на съдържание или 
системите за препоръчване, на техните 
процеси на вземане на решения, 
проектирането, характеристиките или 
функционирането на техните услуги или 
техните общи условия;

Or. en

Обосновка

Проектирането също трябва да се вземе предвид.

Изменение 1613
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 27 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целенасочени мерки, насочени 
към ограничаване на показването на 
реклами във връзка с предоставяната от 
тях услуга;

б) целенасочени мерки, насочени 
към ограничаване на показването и 
насочването на реклами във връзка с 
предоставяната от тях услуга, или 
алтернативно позициониране и 
показване на реклами за обществени 
услуги или друга свързана с тях 
фактическа информация;

Or. en

Обосновка

Вместо да се оставят празни пространствата за реклама, тази област може да се 
използва за предоставяне на обществени услуги или фактическа информация с цел по-
добро информиране на лицето, което разглежда съдържанието.

Изменение 1614
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целенасочени мерки, насочени 
към ограничаване на показването на 
реклами във връзка с предоставяната от 
тях услуга;

б) целенасочени мерки, насочени 
към ограничаване на показването и 
насочването на реклами във връзка с 
предоставяната от тях услуга;

Or. en

Изменение 1615
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б



PE695.159v01-00 14/172 AM\1235642BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целенасочени мерки, насочени 
към ограничаване на показването на 
реклами във връзка с предоставяната от 
тях услуга;

б) целенасочени мерки, насочени 
към ограничаване на показването и 
насочването на реклами във връзка с 
предоставяната от тях услуга;

Or. en

Изменение 1616
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на вътрешните 
процеси или надзора на техните 
дейности, по-специално по отношение 
на откриването на системен риск;

в) укрепване на вътрешните 
процеси, изпитването, 
документацията или надзора на 
техните дейности, по-специално по 
отношение на откриването на системен 
риск;

Or. en

Изменение 1617
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 27 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) започване или коригиране на 
сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали в съответствие 
с член 19;

заличава се

Or. en
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Изменение 1618
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) започване или коригиране на 
сътрудничеството с доверени 
податели на сигнали в съответствие 
с член 19;

заличава се

Or. nl

Изменение 1619
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в случай на много големи 
онлайн места за търговия, като се 
взема предвид информацията за 
повторни нарушители, посочена в 
член 20, параграф 1а, при започване на 
договорни отношения с търговец;

Or. en

Изменение 1620
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) започване или изглаждане на 
сътрудничеството с други онлайн 
платформи чрез кодексите за 

заличава се
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поведение и протоколите при кризи, 
посочени съответно в членове 35 и 37.

Or. fr

Изменение 1621
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) започване или изглаждане на 
сътрудничеството с други онлайн 
платформи чрез кодексите за 
поведение и протоколите при кризи, 
посочени съответно в членове 35 и 37.

заличава се

Or. en

Изменение 1622
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) целенасочени мерки, насочени 
към намаляване на потреблението на 
електроенергия и вода, 
производството на топлинна енергия 
и емисиите на CO2, във връзка с 
предоставянето на услугата и с 
техническата инфраструктура.

Or. en

Изменение 1623
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки и обосновката за тях се 
предоставят на независимите 
одитори, за да изготвят одитния 
доклад, посочен в член 28.

Or. en

Изменение 1624
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка приемана мярка следва да 
е съобразена с изискванията за 
надлежна проверка по настоящия 
регламент и да е ефективна и 
подходяща за ограничаване на 
установените специфични рискове в 
интерес на защитата на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и борбата с измамните и 
подвеждащите търговски практики. 
Тя следва да е съобразена с 
икономическия капацитет на много 
големите онлайн платформи и с 
необходимостта да се избегнат 
ненужни ограничения върху 
използването на тяхната услуга, 
надлежно отчитайки 
потенциалните отрицателни 
последствия върху зачитането на 
основните права на получателите на 
услугата.

Or. en
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Изменение 1625
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 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато е целесъобразно, много 
големите онлайн платформи 
извършват своите оценки на риска, 
посочени в член 26, и разработват 
свои мерки за смекчаването му с 
участието на представители на 
получателите на услугата, 
представители на групи, 
потенциално засегнати от техните 
услуги, независими експерти и 
организации на гражданското 
общество. Когато не се осъществява 
такова участие, това се пояснява в 
доклада за прозрачност, посочен в 
член 33.

Or. en

Обосновка

Това изискване беше определено в съображение без съответен член. Сега той се 
въвежда.

Изменение 1626
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато много голяма онлайн 
платформа реши да не въведе нито 
една от смекчаващите мерки, 
изброени в член 27, параграф 1, тя 
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предоставя писмено обяснение, в 
което се описват причините, поради 
които тези мерки не са били въведени, 
и което се предоставя на независими 
одитори, за да изготвят одиторския 
доклад по член 28, параграф 3.

Or. en

Изменение 1627
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейският съвет за 
цифровите услуги оценява 
изпълнението и ефективността на 
смекчаващите мерки, предприети от 
много големите онлайн платформи, 
изброени в член 27, параграф 1, и 
когато е необходимо, може да издава 
препоръки.

Or. en

Изменение 1628
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Много големите онлайн 
платформи съобщават на 
получателите на услугата наличието 
и вида на установените системни 
рискове и съответните приети 
мерки.

Or. en
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Изменение 1629
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Решението за избор на мерки се 
взема от платформата.

Or. en

Изменение 1630
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато много голяма онлайн 
платформа реши да не въведе нито 
една от смекчаващите мерки, 
изброени в член 27, параграф 1, тя 
предоставя на Европейския съвет за 
цифровите услуги писмено обяснение, 
в което се описват причините, поради 
които тези мерки не са били въведени, 
с цел да бъдат издадени специфични 
препоръки, и на независими одитори 
за целите на одитния доклад.
След писменото обяснение за 
причините, поради които много 
големите онлайн платформи не са 
въвели смекчаващи мерки, и когато е 
необходимо, Европейският съвет за 
цифровите услуги издава специфични 
препоръки относно смекчаващите 
мерки, които много големите онлайн 
платформи следва да приложат. В 
рамките на един месец от 
получаването на тези препоръки 
много големите онлайн платформи 
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прилагат препоръчаните мерки или 
определят всички алтернативни 
мерки, които възнамеряват да 
предприемат в отговор на 
установените рискове.
В случай на системно непредприемане 
на ефективни смекчаващи мерки от 
страна на много голяма онлайн 
платформа и в случай на 
многократно неспазване на 
препоръките, Европейският съвет за 
цифровите услуги може да посъветва 
Комисията и координаторите на 
цифровите услуги да наложат 
санкции.

Or. en

Изменение 1631
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги в сътрудничество с Комисията 
публикува веднъж годишно 
изчерпателни доклади, които включват 
следната информация:

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги в сътрудничество с Комисията 
публикува веднъж годишно 
изчерпателни доклади. Докладите на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги се разбиват по държави членки, 
в които възникват системните 
рискове, и за Съюза като цяло. 
Докладите се публикуват на всички 
официални езици на държавите – 
членки на Съюза. Те включват:

Or. en

Изменение 1632
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският съвет за 
цифровите услуги в сътрудничество с 
Комисията публикува веднъж годишно 
изчерпателни доклади, които включват 
следната информация:

2. Агенцията публикува веднъж 
годишно изчерпателни доклади, които 
включват следната информация:

Or. en

Изменение 1633
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 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги в сътрудничество с Комисията 
публикува веднъж годишно 
изчерпателни доклади, които включват 
следната информация:

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги в сътрудничество с Комисията 
публикува веднъж годишно 
изчерпателни доклади, които включват:

Or. en

Изменение 1634
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентифициране и оценка на най-
значимите и повтарящи се системни 
рискове, докладвани от много големи 
онлайн платформи или идентифицирани 

а) идентифициране и оценка на най-
значимите и повтарящи се системни 
рискове, докладвани от много големи 
онлайн платформи или идентифицирани 
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чрез други източници на информация, 
по-специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

чрез други източници на информация, 
по-специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 30, 31 и 33;

Or. en

Изменение 1635
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентифициране и оценка на най-
значимите и повтарящи се системни 
рискове, докладвани от много големи 
онлайн платформи или идентифицирани 
чрез други източници на информация, 
по-специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

а) идентифициране и оценка на най-
значимите и повтарящи се 
неблагоприятни въздействия, 
докладвани от много големи онлайн 
платформи или идентифицирани чрез 
други източници на информация, по-
специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

Or. en

Изменение 1636
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентифициране и оценка на 
най-значимите и повтарящи се 
системни рискове, докладвани от 
много големи онлайн платформи или 
идентифицирани чрез други източници 
на информация, по-специално тези, 
предоставени в съответствие с 
членове 31 и 33;

а) идентифициране и оценка на 
всеки от системните рискове, 
докладвани от много големи онлайн 
платформи или идентифицирани чрез 
други източници на информация, по-
специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

Or. en
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Обосновка

Настоящият текст не дава ясни указания за начина, по който дадена платформа 
следва да оцени кои рискове са най-значими. Това дава твърде голяма свобода на 
преценка на платформите.

Изменение 1637
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентифициране и оценка на 
най-значимите и повтарящи се 
системни рискове, докладвани от 
много големи онлайн платформи или 
идентифицирани чрез други източници 
на информация, по-специално тези, 
предоставени в съответствие с 
членове 31 и 33;

а) идентифициране и оценка на 
всеки от системните рискове, 
докладвани от много големи онлайн 
платформи или идентифицирани чрез 
други източници на информация, по-
специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

Or. en

Изменение 1638
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентифициране и оценка на най-
значимите и повтарящи се системни 
рискове, докладвани от много големи 
онлайн платформи или идентифицирани 
чрез други източници на информация, 
по-специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

а) идентифициране и оценка на най-
значимите и повтарящи се системни 
рискове, докладвани от онлайн 
платформи или идентифицирани чрез 
други източници на информация, по-
специално тези, предоставени в 
съответствие с членове 31 и 33;

Or. en
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Изменение 1639
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-добри практики за много 
големи онлайн платформи за 
смекчаване на идентифицираните 
системни рискове.

заличава се

Or. en

Изменение 1640
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-добри практики за много 
големи онлайн платформи за 
смекчаване на идентифицираните 
системни рискове.

б) най-добри практики за много 
големи онлайн платформи за 
смекчаване на идентифицираните 
неблагоприятни въздействия.

Or. en

Изменение 1641
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 27 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите на Европейския съвет за 
цифровите услуги включват разбивка 
както по държави членки, в които 
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възникват системните рискове, така 
и за Съюза като цяло. Докладите се 
публикуват на всички официални 
езици на държавите – членки на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Допълнителна информация, която ще спомогне за по-доброто разбиране на доклада 
както на равнището на държавите членки, така и на равнището на Съюза.

Изменение 1642
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, в сътрудничество 
с координаторите на цифровите 
услуги, може да издаде общи насоки 
относно прилагането на параграф 1 
във връзка със специфични рискове, по-
специално, за да представи най-добри 
практики и да препоръча възможни 
мерки, като надлежно отчита 
възможните последици от мерките 
за основните права, залегнали в 
Хартата, за всички участващи 
страни. При изготвянето на тези 
насоки Комисията организира 
обществени консултации.

заличава се

Or. en

Изменение 1643
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, в сътрудничество 
с координаторите на цифровите 
услуги, може да издаде общи насоки 
относно прилагането на параграф 1 във 
връзка със специфични рискове, по-
специално, за да представи най-добри 
практики и да препоръча възможни 
мерки, като надлежно отчита 
възможните последици от мерките за 
основните права, залегнали в Хартата, 
за всички участващи страни. При 
изготвянето на тези насоки Комисията 
организира обществени консултации.

3. Агенцията може да издаде общи 
насоки относно прилагането на 
параграф 1 във връзка със специфични 
рискове, по-специално, за да представи 
най-добри практики и да препоръча 
възможни мерки, като надлежно отчита 
възможните последици от мерките за 
основните права, залегнали в Хартата, 
за всички участващи страни. При 
изготвянето на тези насоки Агенцията 
организира обществени консултации.

Or. en

Изменение 1644
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, в сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги, 
може да издаде общи насоки относно 
прилагането на параграф 1 във връзка 
със специфични рискове, по-специално, 
за да представи най-добри практики и да 
препоръча възможни мерки, като 
надлежно отчита възможните последици 
от мерките за основните права, 
залегнали в Хартата, за всички 
участващи страни. При изготвянето на 
тези насоки Комисията организира 
обществени консултации.

3. Комисията, в сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги и 
след обществени консултации, издава 
общи насоки относно прилагането на 
параграф 1 във връзка със специфични 
рискове, по-специално, за да представи 
най-добри практики и да препоръча 
възможни мерки, като надлежно отчита 
възможните последици от мерките за 
основните права, залегнали в Хартата, 
за всички участващи страни.

Or. en
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Изменение 1645
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, в сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги, 
може да издаде общи насоки относно 
прилагането на параграф 1 във връзка 
със специфични рискове, по-специално, 
за да представи най-добри практики и да 
препоръча възможни мерки, като 
надлежно отчита възможните последици 
от мерките за основните права, 
залегнали в Хартата, за всички 
участващи страни. При изготвянето на 
тези насоки Комисията организира 
обществени консултации.

3. Комисията, в сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги, 
може да издаде общи препоръки 
относно прилагането на параграф 1 във 
връзка със специфични въздействия, 
по-специално, за да представи най-
добри практики и да препоръча 
възможни мерки, като надлежно отчита 
възможните последици от мерките за 
основните права, залегнали в Хартата, 
за всички участващи страни. При 
изготвянето на тези препоръки 
Комисията организира обществени 
консултации.

Or. en

Изменение 1646
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, в сътрудничество 
с координаторите на цифровите 
услуги, може да издаде общи насоки 
относно прилагането на параграф 1 във 
връзка със специфични рискове, по-
специално, за да представи най-добри 
практики и да препоръча възможни 
мерки, като надлежно отчита 
възможните последици от мерките за 
основните права, залегнали в Хартата, 
за всички участващи страни. При 
изготвянето на тези насоки Комисията 
организира обществени консултации.

3. Европейският съвет за 
цифровите услуги и Комисията могат 
да издадат общи насоки относно 
прилагането на параграф 1 във връзка 
със специфични рискове, по-специално, 
за да представят най-добри практики и 
да препоръчат възможни мерки, като 
надлежно отчитат възможните 
последици от мерките за основните 
права, залегнали в Хартата, за всички 
участващи страни. При изготвянето на 
тези насоки Комисията организира 
обществени консултации.
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Or. en

Изменение 1647
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията, в сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги, 
може да издаде общи насоки относно 
прилагането на параграф 1 във връзка 
със специфични рискове, по-специално, 
за да представи най-добри практики и да 
препоръча възможни мерки, като 
надлежно отчита възможните последици 
от мерките за основните права, 
залегнали в Хартата, за всички 
участващи страни. При изготвянето на 
тези насоки Комисията организира 
обществени консултации.

3. Комисията, в сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги, 
издава общи насоки относно 
прилагането на параграф 1 във връзка 
със специфични рискове, по-специално, 
за да представи най-добри практики и да 
препоръча възможни мерки, като 
надлежно отчита възможните последици 
от мерките за основните права, 
залегнали в Хартата, за всички 
участващи страни. При изготвянето на 
тези насоки Комисията организира 
обществени консултации.

Or. en

Изменение 1648
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член не засяга 
задължението за универсална услуга, 
което много големите социални 
онлайн платформи имат съгласно 
член 33а.

Or. nl
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Изменение 1649
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 27 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Изискването за въвеждане на 
мерки за смекчаване не изисква 
задължение за налагане на общи 
задължения за контрол или за 
активно търсене на факти.

Or. en

Обосновка

Всички допълнителни изисквания не следва да противоречат на забраната съгласно 
член 7.

Изменение 1650
Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 27а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27a.
Смекчаване на рисковете за 

свободата на изразяване и свободата 
и плурализма на медиите

1. Когато възникнат специфични 
системни рискове за упражняването 
на свободата на изразяване и 
свободата и плурализма на медиите 
съгласно член 26, параграф 1, буква б), 
много големите онлайн платформи 
гарантират, че упражняването на 
тези основни права винаги е 
адекватно и ефективно защитено.
2. Когато много големите онлайн 
платформи разрешават 
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разпространението на публикации в 
пресата по смисъла на член 2, 
параграф 4 от Директива (ЕС) 
2019/790, на аудиовизуални медийни 
услуги по смисъла на член 1, параграф 
1, буква а) от Директива 2010/13/ЕС 
(Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги) или на други 
редакционни медии, които се 
публикуват в съответствие с 
приложимото право на Съюза и 
националното право под 
редакционната отговорност и 
контрол на издател на публикации, 
доставчик на аудиовизуални или други 
медийни услуги, на който може да 
бъде търсена отговорност съгласно 
законодателството на държава 
членка, на платформите се забранява 
да премахват, блокират достъпа до, 
спират или да се намесват по друг 
начин в такова съдържание или 
услуги, или временно да затварят или 
да закриват профилите на 
доставчици на услуги въз основа на 
предполагаема несъвместимост на 
такова съдържание с техните общи 
условия.
3. Много големите онлайн 
платформи гарантират, че 
модерирането на тяхното 
съдържание, процесите им на вземане 
на решения, характеристиките или 
функционирането на техните услуги, 
техните общи условия и системи за 
препоръчване на съдържание са 
обективни, справедливи и 
недискриминационни.

Or. en

Изменение 1651
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на одити, за да се 
оцени спазването на следните 
изисквания:

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, и освен това по 
искане на Агенцията, на независими 
одити, за да се оцени спазването на 
следните изисквания:

Or. en

Изменение 1652
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на одити, за да се 
оцени спазването на следните 
изисквания:

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на одити, за да се 
оцени спазването на задълженията, 
установени в глава III.

Or. en

Изменение 1653
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 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на одити, за да се 
оцени спазването на следните 
изисквания:

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на независими 
одити, за да се оцени спазването на 
следните изисквания:
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Or. en

Обосновка

Необходимо за съответствие със заглавието.

Изменение 1654
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на одити, за да се 
оцени спазването на следните 
изисквания:

1. Много големите онлайн 
платформи подлежат, за своя сметка и 
поне веднъж годишно, на независими 
одити, за да се оцени спазването на 
следните изисквания:

Or. en

Изменение 1655
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задълженията, установени в 
глава III;

заличава се

Or. en

Изменение 1656
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задълженията, установени в 
глава III;

а) задълженията, установени в 
глава III. 
Одити се извършват най-малко на 
следното:
i. яснотата, съгласуваността и 
предвидимото прилагане на 
условията за ползване на услугата, 
като се обръща особено внимание на 
приложимите основни права, 
залегнали в Хартата;
ii. пълнотата, методиката и 
последователността на 
задълженията за докладване за 
прозрачността, посочени в членове 13, 
13а, 23 и 30, както и спазването на 
стандартите в сектора за докладване 
за прозрачността;
iii. точността, предсказуемостта и 
яснотата на последващите действия 
на доставчика за получателите на 
услугата и доставчиците на 
уведомления по отношение на 
очевидно незаконно съдържание и 
нарушения на условията на услугата 
и точността на класифициране 
(незаконно съдържание или 
нарушаване на общите условията) на 
премахната информация;
iv. вътрешните механизми за 
разглеждане на жалби и механизмите 
за разглеждане на жалби на трети 
страни;
v. взаимодействието с доверени 
податели на сигнали и независима 
оценка на точността, времето за 
реакция, ефективността и дали има 
признаци за злоупотреба;
vi. старание по отношение на 
проверката на проследимостта на 
търговците;
vii. адекватността и точността на 
оценката на риска, посочена в 
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член 26;
viii. адекватността и 
ефективността на мерките, 
предприети съгласно член 27 за 
справяне с идентифицираните 
рискове в оценките на риска, посочени 
в член26;
vii. ефективността и спазването на 
кодекси за поведение. 
Одитите на субектите, посочени в 
точки i) до vii), могат да се 
комбинират, когато организацията, 
извършваща одитите, разполага със 
специфичен за областта експертен 
опит по съответните въпроси.

Or. en

Изменение 1657
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задълженията, установени в 
глава III;

а) задълженията, установени в 
глава III, по-конкретно качеството на 
идентифициране, анализ и оценка на 
системните рискове, посочени в 
член 26, необходимостта, 
пропорционалността и 
ефективността на мерките за 
смекчаване на риска, посочени в 
член 27, както и качеството и 
ефективността на 
функционалностите, предоставени на 
получателите на услугата съгласно 
член 28а и член 29, параграф 1;

Or. en
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Изменение 1658
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, 
Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задълженията, установени в 
глава III;

а) задълженията, установени в 
глава III; по-конкретно качеството на 
идентифициране, анализ и оценка на 
рисковете, посочени в член 26, както 
и необходимостта, 
пропорционалността и 
ефективността на мерките за 
намаляване на риска, посочени в 
член 27;

Or. en

Изменение 1659
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задълженията, установени в 
глава III;

а) задълженията, установени в 
глава III, по-конкретно качеството на 
идентифициране, анализ и оценка на 
рисковете, посочени в член 26, както 
и необходимостта, 
пропорционалността и 
ефективността на мерките за 
намаляване на риска, посочени в 
член 27;

Or. en
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Изменение 1660
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички ангажименти, поети 
съгласно кодексите за поведение, 
посочени в членове 35 и 36, и 
протоколите при кризи, посочени в 
член 37.

заличава се

Or. en

Изменение 1661
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 28 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички ангажименти, поети 
съгласно кодексите за поведение, 
посочени в членове 35 и 36, и 
протоколите при кризи, посочени в 
член 37.

б) всички доброволни ангажименти, 
поети съгласно кодексите за поведение, 
посочени в членове 35 и 36, и 
протоколите при кризи, посочени в 
член 37.

Or. en

Изменение 1662
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички ангажименти, поети 
съгласно кодексите за поведение, 
посочени в членове 35 и 36, и 

б) всички ангажименти, поети 
съгласно кодекса за поведение за 
онлайн рекламата, посочен в член 36.
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протоколите при кризи, посочени в 
член 37.

Or. fr

Изменение 1663
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Одитите, извършвани съгласно 
параграф 1, се извършват от 
организации, които:

2. Одитите, извършвани съгласно 
параграф 1, се извършват от Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права. Агенцията може да реши да 
извърши одита в сътрудничество с 
организации, които:

Or. en

Изменение 1664
Лише Схренемахер, Барт Гротхойс, Хилде Вотманс, Марко Дзуло, Карен 
Мелкиор, Мортен Льокегор, Адриан Васкес Лазара, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Одитите, извършвани съгласно 
параграф 1, се извършват от 
организации, които:

2. Одитите, извършвани съгласно 
параграф 1, се извършват от 
организации, които са избрани от 
Комисията и:

Or. en

Изменение 1665
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Андреа 
Каропо, Барбара Талер
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са независими от съответната 
много голяма онлайн платформа;

а) са независими от съответната 
много голяма онлайн платформа и не са 
предоставяли друга услуга на 
платформата през предходните 
12 месеца;

Or. en

Изменение 1666
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са независими от съответната 
много голяма онлайн платформа;

а) са правно и финансово 
независими от съответната много 
голяма онлайн платформа;

Or. en

Изменение 1667
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) притежават доказан 
експертен опит в областта на 
управлението на риска, технически 
умения и способности;

заличава се

Or. en
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Изменение 1668
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 28 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) притежават доказан експертен 
опит в областта на управлението на 
риска, технически умения и 
способности;

б) притежават доказан експертен 
опит в областта на управлението на 
риска, технически умения и 
способности, удостоверени от 
квалифициран и акредитиран 
сертифициращ орган;

Or. en

Изменение 1669
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат доказана обективност и 
професионална етика, основана по-
специално на спазването на кодекси за 
поведение или подходящи стандарти.

в) са били признати и проверени 
от Агенцията въз основа на тяхната 
доказана обективност, специфичен за 
областта експертен опит и 
професионална етика, основана по-
специално на спазването на кодекси за 
поведение или подходящи стандарти.

Or. en

Изменение 1670
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат доказана обективност и 
професионална етика, основана по-
специално на спазването на кодекси за 
поведение или подходящи стандарти.

в) имат доказана обективност и 
професионална етика.

Or. fr

Изменение 1671
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) физическите лица, които 
извършват одит, се ангажират да не 
работят за одитираната много 
голяма онлайн платформа или за 
професионална организация или 
стопанско сдружение, чийто член е 
платформата, в срок от три години 
след края на мандата им в одитната 
организация.

Or. en

Изменение 1672
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) са били сертифицирани от 
Комисията за изпълнение на тази 
задача.

Or. en
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Изменение 1673
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Организациите, които извършват 
одитите, изготвят одитен доклад за 
всеки одит. Докладът се изготвя в 
писмена форма и включва най-малко 
следната информация:

3. Организациите, които извършват 
одитите, изготвят одитен доклад за 
всеки предмет на одит, посочен в 
параграф 1, буква а). Докладът се 
изготвя в писмена форма и включва най-
малко следната информация:

Or. en

Изменение 1674
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) декларация за интереси;

Or. en

Изменение 1675
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на основните 
констатации от одита;

г) описание на констатациите от 
одита и обобщение на основните 
констатации;
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Or. en

Изменение 1676
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) описание на конкретни 
елементи, които не могат да бъдат 
одитирани, и обяснение защо не 
могат да бъдат одитирани;

Or. en

Изменение 1677
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 28 – параграф 3 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) описание на конкретни 
елементи, които не могат да бъдат 
одитирани, и обяснение защо не 
могат да бъдат одитирани;

Or. en

Обосновка

Допълнителна информация, която ще спомогне за по-доброто разбиране на 
резултатите от одита.

Изменение 1678
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) когато в одитното становище 
не може да се достигне до заключение 
за конкретни елементи в обхвата на 
одита, се посочва изложение на 
причините за липсата на такова 
заключение.

Or. en

Изменение 1679
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 28 – параграф 3 – буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) когато в одитното становище 
не може да се достигне до заключение 
за конкретни елементи в обхвата на 
одита, се посочва изложение на 
причините за липсата на такова 
заключение.

Or. en

Обосновка

Допълнителна информация, която ще спомогне за по-доброто разбиране на 
резултатите от одита.

Изменение 1680
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Много големите онлайн 
платформи, които получават одитен 
доклад, който не е положителен, 
надлежно вземат предвид всички 
оперативни препоръки, отправени към 
тях, с оглед на предприемането на 
необходимите мерки за тяхното 
изпълнение. В срок от един месец от 
получаването на тези препоръки те 
приемат доклад за изпълнението на 
одита, в който се посочват тези мерки. 
Когато не изпълняват оперативните 
препоръки, те обосновават в доклада 
за изпълнението на одита причините 
за това и посочват алтернативни 
мерки, които може да са предприели 
за справяне с установените случаи на 
неспазване на задълженията.

4. Много големите онлайн 
платформи, които получават одитен 
доклад, който не е положителен, 
надлежно вземат предвид всички 
оперативни препоръки, отправени към 
тях, с оглед на предприемането на 
необходимите мерки за тяхното 
изпълнение. В срок от един месец от 
получаването на тези препоръки те 
приемат доклад за изпълнението на 
одита, в който се посочват тези мерки.

Or. en

Изменение 1681
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Много големите онлайн 
платформи, които получават одитен 
доклад, който не е положителен, 
надлежно вземат предвид всички 
оперативни препоръки, отправени към 
тях, с оглед на предприемането на 
необходимите мерки за тяхното 
изпълнение. В срок от един месец от 
получаването на тези препоръки те 
приемат доклад за изпълнението на 
одита, в който се посочват тези 
мерки. Когато не изпълняват 
оперативните препоръки, те 

4. Много големи онлайн 
платформи, които получават одитен 
доклад, който не е положителен, 
надлежно вземат предвид всички 
оперативни препоръки, отправени към 
тях. В срок от един месец от 
получаването на тези препоръки те 
приемат доклад за изпълнението на 
одита. Когато не изпълняват 
оперативните препоръки, те 
обосновават в доклада за изпълнението 
на одита причините за това и посочват 
алтернативни мерки, които може да са 
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обосновават в доклада за изпълнението 
на одита причините за това и посочват 
алтернативни мерки, които може да са 
предприели за справяне с установените 
случаи на неспазване на задълженията.

предприели за справяне с установените 
случаи на неспазване на задълженията.

Or. en

Изменение 1682
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Много големите онлайн 
платформи, които получават одитен 
доклад, който не е положителен, 
надлежно вземат предвид всички 
оперативни препоръки, отправени към 
тях, с оглед на предприемането на 
необходимите мерки за тяхното 
изпълнение. В срок от един месец от 
получаването на тези препоръки те 
приемат доклад за изпълнението на 
одита, в който се посочват тези мерки. 
Когато не изпълняват оперативните 
препоръки, те обосновават в доклада за 
изпълнението на одита причините за 
това и посочват алтернативни мерки, 
които може да са предприели за 
справяне с установените случаи на 
неспазване на задълженията.

4. Много големи онлайн 
платформи, които получават одитен 
доклад, който не е положителен, 
надлежно вземат предвид всички 
оперативни препоръки, отправени към 
тях. В срок от един месец от 
получаването на тези препоръки те 
приемат доклад за изпълнението на 
одита, в който се посочват тези мерки. 
Когато не изпълняват оперативните 
препоръки, те обосновават в доклада за 
изпълнението на одита причините за 
това и посочват алтернативни мерки, 
които може да са предприели за 
справяне с установените случаи на 
неспазване на задълженията.

Or. en

Изменение 1683
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Агенцията взема решение 
относно предмета на одитите, 
които да се извършват, и избира 
одитната организация за съответния 
предмет на одит, посочен в 
параграф 1. Годишните одити на 
много големи онлайн платформи не 
могат да се извършват от една и 
съща одитна организация повече от 
три последователни пъти. Агенцията 
наблюдава изпълнението от страна 
на много големите платформи на 
всички оперативни препоръки, 
отправени към тях.
Агенцията публикува и редовно 
актуализира списък на доказаните 
организации, които извършват одити 
на много големи онлайн платформи. 
Агенцията публикува и извършва 
редовен преглед на подробните 
критерии, на които такива 
организации трябва да отговарят, за 
да получат статут на доказани. 

Or. en

Изменение 1684
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато в одитен доклад в 
съответствие с параграф 1 се 
констатира, че е установено пълно 
или частично съответствие само с 
незначителни проблеми, много 
голямата онлайн платформа може да 
поиска от Комисията освобождаване 
или забавяне на по-нататъшните 
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одитни доклади. Ако бъде 
предоставено, максималното 
забавяне е две години след последния 
одитен доклад.

Or. en

Обосновка

Когато много голяма онлайн платформа (VLOP) действа отговорно, тя следва да 
може да докладва на всеки две години.

Изменение 1685
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Когато одитният доклад 
съдържа информация, с която може 
да се злоупотреби с цел да се навреди 
на сигурността и 
неприкосновеността на личния 
живот на получателите на услугите 
на платформата, много голямата 
онлайн платформа може да поиска 
от Комисията тази информация да 
бъде премахната или обобщена във 
всяка публична версия на одитния 
доклад. Комисията разглежда всички 
такива искания и може да одобри 
подобно искане, ако го счете за 
основателно.

Or. en

Обосновка

Твърде много информация може да доведе до „изиграване“ на система, до 
отрицателно въздействие върху потребителите и другите ползватели. Трябва да се 
внимава това да се избегне.
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Изменение 1686
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a.
Европейски съвет за социални медии

1. Създава се независима 
консултативна група, наречена 
„Европейски съвет за социални 
медии“ („Съветът“) с оглед на:
а) публикуване на 
незадължителни ръководни принципи 
и препоръки за подобряване на 
процесите на модериране на 
съдържание;
б) насърчаване на основан на 
участието и прозрачен обществен 
дебат относно процесите на 
модериране на съдържание; както и
в) издаване на препоръки за 
политиките и правоприлагането на 
Комисията и Агенцията и изискване 
на одити от Агенцията, когато е 
необходимо.
2. Много големите онлайн 
платформи се ангажират да 
предприемат необходимите 
технически и организационни мерки, 
за да гарантират, че всички 
оперативни препоръки, отправени 
към тях от Съвета, са изпълнени. За 
тази цел те участват добросъвестно 
със Съвета.
3. Статутът на член на Съвета 
за социални медии се предоставя от 
Комисията, когато заявителят е 
доказал, че отговаря на всяко едно от 
следните условия:
а) представлява получатели на 
услугата или групи, потенциално 
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засегнати от услугите;
б) притежава конкретен 
експертен опит и компетентност в 
областта на международното право в 
областта на правата на човека, 
модерирането на съдържание, 
алгоритмичните системи, медиите, 
защитата на потребителите, 
дезинформацията, словото на омраза, 
в областите за оценка на риска, 
посочени в член 26, или в други 
области, установени в одитните 
доклади;
в) в случай на физически лица, то 
е независимо от всяка онлайн 
платформа и от търговски интереси;
г)  в случай на юридически лица, 
то извършва дейност с нестопанска 
цел, независимо е от търговски 
интереси и е надлежно учредено в 
съответствие с правото на 
държавата членка.
4. Комисията отнема статута 
на членство, ако след разследване по 
собствена инициатива или въз основа 
на информация, получена от трети 
страни, установи, че членът вече не 
отговаря на условията, посочени в 
параграф 3. Преди да отнеме този 
статут, Комисията предоставя на 
физическото или юридическото лице 
възможност да предприеме мерки в 
отговор на констатациите от 
разследването и на намерението да се 
отнеме статута му на член на 
Съвета.
5. Европейският съвет за 
социални медии публикува в 
стандартизиран и машинночитаем 
формат поне веднъж годишно ясни, 
лесноразбираеми и подробни доклади 
за дейността си през съответния 
период. 5. Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 69, след консултация с 
Агенцията, за да установи конкретен 
набор от процедури за 
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функционирането и финансирането 
на Съвета.

Or. en

Обосновка

Social Media Councils were endorsed by former UN Special Rapporteur for Freedom of 
Speech David Kaye who recommended in April 2018 that “all segments of the ICT sector that 
moderate content or act as gatekeepers should make the development of industry-wide 
accountability mechanisms (such as a social media council) a top priority” (UN General 
Assembly 2018, para. 72) . This amendment establishes ‘Social Media Councils’ made up of 
members of civil society, experts for freedom of expression, democracy and technology, and 
representatives of groups particularly affected by hate speech to publicly debate exactly these 
key questions about online communication in the future. They can trigger debates, identify 
good and bad platform practice, and issue recommendations for action to politicians. It is 
important, however, that they should not make decisions about the (il)legality of individual 
posts.

Изменение 1687
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Системи за препоръчване

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват 
системи за препоръчване, посочват в 
своите общи условия по ясен, 
достъпен и лесно разбираем начин 
основните параметри, използвани в 
техните системи за препоръчване, 
както и всички възможности за 
получателите на услугата да 
променят или повлияят на тези 
основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, 
който не се основава на профилиране 
по смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.
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2. Когато са налице няколко 
варианта съгласно параграф 1, много 
големите онлайн платформи 
предоставят леснодостъпна 
функционалност на своя онлайн 
интерфейс, която позволява на 
получателя на услугата да избира и да 
променя по всяко време 
предпочитания от него вариант за 
всяка от системите за препоръчване, 
която определя относителния ред на 
информацията, която му се 
представя.

Or. en

Изменение 1688
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системи за препоръчване Системи за препоръчване на много 
големите онлайн платформи

Or. en

Изменение 1689
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват 
системи за препоръчване, посочват в 
своите общи условия по ясен, 
достъпен и лесно разбираем начин 
основните параметри, използвани в 

заличава се
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техните системи за препоръчване, 
както и всички възможности за 
получателите на услугата да 
променят или повлияят на тези 
основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, 
който не се основава на профилиране 
по смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Обосновка

Премества се по-нагоре, с цел това да се приложи за всички системи за препоръчване. 
Вж. член 24а (нов).

Изменение 1690
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят на 
тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, 
който не се основава на профилиране 
по смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

1. Много големи онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят на 
тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили. Онлайн 
платформите гарантират, че 
потребителите не са профилирани по 
подразбиране, освен ако 
потребителите действително не са 
дали съгласие, в съответствие с 
изискванията, установени съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679. Онлайн 
платформите не трябва да 
нарушават или накърняват 
автономността на потребителите, 
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вземането на решения или избора чрез 
структурата, функцията или начина 
на работа на своя онлайн интерфейс 
или която и да е част от него.

Or. en

Изменение 1691
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 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят на 
тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, който 
не се основава на профилиране по 
смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия и на специална уебстраница, 
до която може да има пряк достъп и 
да се открие лесно от онлайн 
интерфейс на много големите онлайн 
платформи, по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин за широката 
общественост, основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, целите за оптимизация 
на техните системи за препоръчване, 
както и всички възможности за 
получателите на услугата да променят 
или повлияят на тези основни 
параметри, които евентуално са 
предоставили, включително поне един 
вариант, който не се основава на 
профилиране по смисъла на член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Обосновка

Ако на получателите са предоставени тези варианти, те следва да могат да 
направят това лесно.
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Изменение 1692
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят на 
тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, който 
не се основава на профилиране по 
смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия и на специална уебстраница, 
до която може да има пряк достъп 
от онлайн интерфейс на много 
големите онлайн платформи, по ясен, 
достъпен и лесно разбираем начин за 
широката общественост, основните 
параметри, използвани в техните 
системи за препоръчване, целите за 
оптимизация на техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят на 
тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, който 
не се основава на профилиране по 
смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 1693
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване или всякакви други 
системи, използвани за определяне на 
реда на представяне на съдържание, 
включително тези, които намаляват 
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препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят 
на тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, 
който не се основава на профилиране 
по смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

видимостта на съдържанието, 
посочват в своите общи условия по 
ясен, достъпен и лесно разбираем начин 
основните параметри, използвани в 
тези системи.

Or. en

Изменение 1694
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят на 
тези основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, който 
не се основава на профилиране по 
смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват системи за 
препоръчване, посочват в своите общи 
условия по ясен, достъпен и лесно 
разбираем начин основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и възможностите 
за получателите на услугата да 
променят или повлияят на тези основни 
параметри, които евентуално са 
предоставили, включително поне един 
вариант, който не се основава на 
профилиране по смисъла на член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. nl

Изменение 1695
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Това задължение не засяга 
евентуалните търговски тайни по 
отношение на съответните 
алгоритми. От много големите 
онлайн платформи не се изисква да 
разкриват информация, която лесно 
може да се използва за манипулиране 
на резултатите от търсенето във 
вреда на клиентите и другите крайни 
ползватели.

Or. en

Обосновка

Твърде много информация може да доведе до „изиграване“ на система, до 
отрицателно въздействие върху потребителите и другите ползватели. Трябва да се 
внимава това да се избегне.

Изменение 1696
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Основните параметри, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, включват най-малко следните 
елементи:
а) основните критерии, 
използвани от съответната система 
за препоръчване;
б) начините, по които тези 
критерии се приоритизират;
в) целта за оптимизация на 
съответната система за 
препоръчване; както и
г) обяснение на ролята, която 
поведението на получателите на 
услугата играе в начина, по който 
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съответната система за 
препоръчване функционира.

Or. en

Изменение 1697
Лешек Милер, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Използваните в системите за 
препоръчване параметри винаги са 
справедливи и недискриминационни.

Or. en

Изменение 1698
Кшищоф Хетман

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Използваните в системите за 
препоръчване параметри винаги са 
справедливи и недискриминационни.

Or. en

Изменение 1699
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Много големите онлайн 
платформи предоставят 
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възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят 
на параметрите, посочени в 
параграф 2, включително поне един 
вариант, който не се основава на 
профилиране по смисъла на член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2016/679.

Or. en

Изменение 1700
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са налице няколко 
варианта съгласно параграф 1, много 
големите онлайн платформи 
предоставят леснодостъпна 
функционалност на своя онлайн 
интерфейс, която позволява на 
получателя на услугата да избира и да 
променя по всяко време предпочитания 
от него вариант за всяка от системите за 
препоръчване, която определя 
относителния ред на информацията, 
която му се представя.

2. Много големите онлайн 
платформи предоставят леснодостъпна 
функционалност на своя онлайн 
интерфейс, която позволява на 
получателя на услугата да:

а) избира и променя по всяко време 
предпочитаната от него възможност за 
всяка от системите за препоръчване, с 
която се определя относителният ред на 
информацията, която му се представя;
б) избере системи за препоръчване 
на трети страни.

Or. en

Изменение 1701
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са налице няколко 
варианта съгласно параграф 1, много 
големите онлайн платформи 
предоставят леснодостъпна 
функционалност на своя онлайн 
интерфейс, която позволява на 
получателя на услугата да избира и да 
променя по всяко време предпочитания 
от него вариант за всяка от системите за 
препоръчване, която определя 
относителния ред на информацията, 
която му се представя.

2. Когато са налице няколко 
варианта съгласно параграф 1, много 
големите онлайн платформи 
предоставят ясна и леснодостъпна 
функционалност на своя онлайн 
интерфейс, която позволява на 
получателя на услугата да избира и да 
променя по всяко време предпочитания 
от него вариант за всяка от системите за 
препоръчване, която определя 
относителния ред на информацията, 
която му се представя.

Or. en

Изменение 1702
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задълженията съгласно 
параграфи 1 и 2 не задължават дадена 
много голяма онлайн платформа да 
разкрива информация, която ще 
доведе до значителна уязвимост по 
отношение на сигурността на 
нейната услуга или защитата на 
поверителна информация, по-
специално търговски тайни и права 
върху интелектуалната собственост. 
Освен това от много големите онлайн 
платформи не се изисква да 
позволяват промяната на системи, 
които са от съществено значение за 
поддържане на безопасността и 
сигурността на услугата.
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Or. en

Изменение 1703
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към 
задълженията, приложими към 
всички онлайн платформи, много 
големите онлайн платформи 
предлагат на получателите на 
услугата да използват системи за 
препоръчване от доставчици трети 
страни, когато такива са налични. 
Такива трети страни трябва да 
получат достъп до същата 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, които са 
налични или използвани от 
платформата за предоставянето на 
собствените ѝ системи за 
препоръчване.

Or. en

Обосновка

In line with new Article 33a new and based on the IMCO INL (resolution 2020/2018(INL), 
par. 81 and Chapter VII). An interoperability requirement has been recommended in varying 
forms by the special advisers to European Commission Vice-President Margrethe Vestager, 
the UK’s Furman and digital advertising reviews, and the US Stigler Report. The EDPS 
recommends to consider introducing interoperability requirements for very large online 
platforms (EDPS opinion, par. 84-85). The concentration of power with a few large social 
media platforms means users have limited choice, particularly on issues of privacy, 
accessibility, and free expression. Many users do not have a real choice to switch to privacy-
friendly and secure alternative platforms because they are locked in platforms becoming more 
popular, to be able to receive essential messages related to their work, education etc. In order 
to overcome the lock-in effect of closed platforms and to ensure competition and consumer 
choice, users of very large platforms shall be given the ability to access cross-platform 
interaction via open interfaces. The interoperability obligation does not prevent platforms 
from offering additional and new functions to their users.



PE695.159v01-00 62/172 AM\1235642BG.docx

BG

Изменение 1704
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Онлайн платформите 
гарантират, че техният онлайн 
интерфейс е проектиран така, че да 
не създава риск от подвеждане или 
манипулиране на получателите на 
услугата.

Or. en

Изменение 1705
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Много големите онлайн 
платформи могат да ограничават 
само временно и в извънредни 
обстоятелства достъпа до системи 
за препоръчване на трети страни, 
когато това е оправдано поради 
задължение съгласно член 18 от 
Директива (ЕС) 2020/0359 и член 32, 
параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС) 2016/679. Тези ограничения се 
съобщават на засегнатите трети 
страни и на Агенцията в рамките на 
24 часа. Агенцията може да изиска 
такива ограничения да бъдат 
премахнати или изменени, когато 
вземе решение с мнозинство, че те са 
ненужни или непропорционални.
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Or. en

Обосновка

В съответствие с доклада на комисия IMCO за законодателна инициатива (INL) 
P9_TA(2020)0272.

Изменение 1706
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Много големите онлайн 
платформи не използват с търговска 
цел данните, генерирани или получени 
от трети страни в резултат на 
дейности по оперативна 
съвместимост за цели, различни от 
позволяване на тези дейности. Всяко 
обработване на лични данни, свързано 
с тези дейности, е в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално с член 6, параграф 1, буква 
а) и член 5, параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

In line with the IMCO INL P9_TA(2020)0272 (resolution 2020/2018(INL), par. 81 and 
Chapter VII). An interoperability requirement has been recommended in varying forms by the 
special advisers to European Commission Vice-President Margrethe Vestager, the UK’s 
Furman and digital advertising reviews, and the US Stigler Re-port. The EDPS recommends 
to consider introducing interoperability requirements for very large online platforms (EDPS 
opinion, par. 84-85). The concentration of power with a few large social media platforms 
means users have limited choice, particularly on issues of privacy, accessibility, and free 
expression. Many users do not have a real choice to switch to privacy-friendly and secure 
alternative platforms because they are locked in platforms becoming more popular, to be able 
to receive essential messages related to their work, education etc. In order to overcome the 
lock-in effect of closed platforms and to ensure competition and consumer choice, users of 
very large platforms shall be given the ability to access cross-platform interaction via open 
interfaces. The interoperability obligation does not prevent platforms from offering additional 
and new functions to their users.
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Изменение 1707
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a.
Допълнителни изисквания за 
системите за препоръчване

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват 
системи за препоръчване, могат да 
предоставят на получателите на 
услугата възможности да променят 
или повлияят на целите за 
оптимизация и да класират или 
избират критериите за препоръка на 
съответните системи, предоставени 
съгласно член 23а, параграф 4.
2. Ако много големи онлайн 
платформи решат да не предоставят 
възможностите, посочени в 
параграф 1, те предлагат на 
ползвателите да избират от системи 
за препоръчване на доставчици трети 
страни, когато такива са налични. 
Такива трети страни трябва да 
получат достъп до същата 
операционна система, хардуер или 
софтуерни функции, които са 
налични или използвани от много 
голямата онлайн платформа за 
предоставянето на собствените ѝ 
системи за препоръчване.
3. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията приема делегирани 
актове за определяне на изискванията 
за посочените в параграф 2 
доставчици трети страни, за да 
гарантира подходящ стандарт за 
защита на данните, сигурност на 
данните, както и разнообразие и 
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качество на препоръчаната 
информация при предоставянето на 
услуги от трети страни.

Or. en

Изменение 1708
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a.
Системи за препоръчване и 

индивидуално или специфично за 
целевата група ценообразуване на 

онлайн местата за търговия
Описанието включва също 
информация за това дали на 
ползвателите се показват различни 
цени в зависимост от 
индивидуалните, както са определени 
в член 6, параграф 1, подточка ii), 
буква да) от Директива 2011/83/ЕС, 
или специфичните за целевата група 
фактори, по-специално използваните 
устройства и географските 
местоположения. Когато е 
приложимо, тези фактори се 
посочват на платформата по ясно 
видим начин.

Or. en

Изменение 1709
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Лоранс Фаренг, 
Карен Мелкиор, Стефан Сежурне, Кристоф Грюдлер, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителна прозрачност на онлайн 
рекламата

Допълнителна прозрачност на онлайн 
рекламите и „дълбинните 
фалшификати“ в аудио-визуалните 
медии

Or. en

Изменение 1710
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 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителна прозрачност на онлайн 
рекламата

Допълнителна прозрачност на онлайн 
рекламата и „дълбинните 
фалшификати“ в аудио-визуалните 
медии

Or. en

Обосновка

Заглавието е променено, за да съответства на допълнителното съдържание.

Изменение 1711
Лише Схренемахер, Барт Гротхойс, Хилде Вотманс, Марко Дзуло, Карен 
Мелкиор, Мортен Льокегор, Адриан Васкес Лазара, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителна прозрачност на онлайн 
рекламата

Допълнителна прозрачност и защита 
на онлайн рекламата

Or. en
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Изменение 1712
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Силви 
Гийом, Биляна Борзан, Паул Танг, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно и с 
възможност за търсене чрез 
леснодостъпни, функционални и 
надеждни инструменти, чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до пет години 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че могат 
да се извършват търсения по много 
критерии за рекламодател и за всички 
данни, налични в рекламата, и 
предоставят обединени данни за тези 
търсения за изразходваната сума, 
целта на рекламата и аудиторията, 
до която рекламодателят желае да 
достигне. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

Or. en

Обосновка

Чрез осигуряване на по-дълъг хронологичен обхват на хранилището, анализаторите и 
гражданското общество ще имат възможността да анализират по-добре миналите 
кампании за дезинформация. Това изменение също така дава възможност за 
надеждни и достъпни инструменти за изследване, които могат да се окажат полезни 
за широката общественост за по-нататъшна отчетност на онлайн рекламите. 
Освен това, и с цел подобряване на отчетността на много големите онлайн 
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платформи, онлайн хранилищата трябва да дават възможност на анализаторите, 
журналистите и гражданското общество да извършват задълбочени изследвания по 
горепосочените критерии.

Изменение 1713
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси с 
възможност за търсене, 
леснодостъпно и функционално 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до три години 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че могат да 
се извършват търсения по много 
критерии за рекламодател и за всички 
данни, налични в рекламата. Те 
гарантират, че хранилището не 
съдържа никакви лични данни за 
получателите на услугата, на които е 
била или е могло да бъде показана 
рекламата. Те се уверяват, че ако 
рекламите са етикетирани, 
модерирани или деактивирани, тези 
етикети са ясно видими и 
разпознаваеми за ползвателите и 
анализаторите.

Or. en

Обосновка

Researchers need access to the data for a period of at least three  years after the 
advertisement was displayed. Malign actors, for example, the owners of a network of assets 
from an online platform engaging in Coordinated Inauthentic Behaviour, have been known to 
re-emerge several years after an initial takedown. By providing a longer historical reach in 
the repository, such a provision would enable researchers and civil society to better analyse 
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past disinformation campaigns. This amendment also makes it possible to have reliable and 
accessible research tools that can prove beneficial to the broader public to further the 
accountability of online advertisement.

Изменение 1714
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят достъпно за съответните 
органи, издатели, рекламодатели и 
доказани анализатори, които 
отговарят на посочените изисквания 
в параграф 4 от настоящия член или в 
член 31, чрез приложно-програмни 
интерфейси хранилище, съдържащо 
информацията, посочена в параграф 2, 
до една година след като рекламата е 
била показана за последен път на техния 
онлайн интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

Or. en

Изменение 1715
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
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приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата. Данните се 
валидират от съответните 
европейски и международни органи по 
стандартизация.

Or. en

Обосновка

Желаните ползи за прозрачността в онлайн рекламата могат да бъдат постигнати 
само ако споделените данни са валидирани от европейски и международни органи по 
стандартизация.

Изменение 1716
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят достъпно за съответните 
органи и доказани анализатори, които 
отговарят на изискванията на 
член 31, параграф 4, чрез приложно-
програмни интерфейси хранилище, 
съдържащо информацията, посочена в 
параграф 2, до една година след като 
рекламата е била показана за последен 
път на техния онлайн интерфейс. Те 
гарантират, че хранилището не съдържа 
никакви лични данни за получателите 
на услугата, на които е била или е могло 
да бъде показана рекламата.
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Or. en

Изменение 1717
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно в 
леснодостъпен и разбираем формат и 
чрез приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до седем години 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

Or. en

Обосновка

Срокът на съхранение е твърде кратък: Понастоящем Facebook съхранява реклами в 
продължение на седем години – срок, който вече е критикуван от анализаторите 
заради това, че е твърде кратък.

Изменение 1718
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
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своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно, по-
специално чрез приложно-програмни 
интерфейси хранилище, съдържащо 
информацията, посочена в параграф 2, 
до две години след като рекламата е 
била показана за последен път на техния 
онлайн интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

Or. en

Изменение 1719
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 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до една година 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

1. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама на 
своите онлайн интерфейси, съставят и 
правят публично достъпно чрез 
приложно-програмни интерфейси 
хранилище, съдържащо информацията, 
посочена в параграф 2, до шест месеца 
след като рекламата е била показана за 
последен път на техния онлайн 
интерфейс. Те гарантират, че 
хранилището не съдържа никакви лични 
данни за получателите на услугата, на 
които е била или е могло да бъде 
показана рекламата.

Or. en

Изменение 1720
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съдържанието на рекламата; а) съдържанието на рекламата, по-
специално наименованието на 
продукта, услугата или марката и 
обекта на рекламата;

Or. en

Изменение 1721
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съдържанието на рекламата; а) съдържанието на рекламата, 
включително наименованието на 
продукта, услугата или марката и 
обекта на рекламата;

Or. en

Изменение 1722
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото 
лице, от чието име се показва 
рекламата;

б) физическото или юридическото 
лице, от чието име се показва рекламата, 
и всички получени плащания, свързани 
с нея;

Or. en
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Изменение 1723
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) физическото или юридическото 
лице, от чието име се показва 
рекламата;

б) самоличността и 
гражданството на физическото или 
юридическото лице, от чието име се 
показва рекламата;

Or. fr

Изменение 1724
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) физическото или 
юридическото лице, което е платило 
за рекламата;

Or. en

Изменение 1725
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) физическото или 
юридическото лице, или групата, 
която е платила за рекламата;

Or. en
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Изменение 1726
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали рекламата е 
предназначена да бъде показвана 
конкретно на една или повече 
определени групи получатели на 
услугата и ако това е така, 
основните параметри, използвани за 
тази цел;

заличава се

Or. en

Изменение 1727
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали рекламата е предназначена 
да бъде показвана конкретно на една 
или повече определени групи 
получатели на услугата и ако това е 
така, основните параметри, използвани 
за тази цел;

г) дали рекламата е предназначена 
да бъде показвана конкретно на една 
или повече определени групи 
получатели на услугата и ако това е 
така, всички параметри, използвани за 
тази цел, включително параметрите, 
които са използвани за изключването 
на определени групи;

Or. en

Изменение 1728
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали рекламата е предназначена 
да бъде показвана конкретно на една 
или повече определени групи 
получатели на услугата и ако това е 
така, основните параметри, 
използвани за тази цел;

г) дали рекламата е предназначена 
да бъде показвана конкретно на една 
или повече определени групи 
получатели на услугата и ако това е 
така, параметрите, използвани за тази 
цел;

Or. en

Изменение 1729
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – алинея 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато е оповестено, копие от 
съдържанието на търговски 
съобщения, публикувани на много 
големите онлайн платформи, които 
не са пускани на пазара, продавани 
или договаряни от много голямата 
онлайн платформа, които чрез 
подходящи канали са обявени за 
такива пред много голямата онлайн 
платформа;

Or. en

Обосновка

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги изисква от платформите за 
споделяне на видеоклипове да работят с функционалност, която позволява на 
ползвателите да оповестяват на платформите своите маркетингови дейности като 
инфлуенсъри, което ще гарантира прозрачността на платформите по отношение на 
тези оповестявания.
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Изменение 1730
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общия брой на получателите, до 
които е достигнала услугата и, когато е 
приложимо, обобщени числени данни за 
групата или групите получатели, към 
които е насочена конкретно 
рекламата.

д) общия брой на получателите, до 
които е достигнала услугата и, когато е 
приложимо, обобщени числени данни за 
размера на групата или групите, към 
които рекламодателят е 
възнамерявал да насочи рекламата, 
както и обобщени числени данни за 
конкретната група или групи 
получатели, до които в крайна сметка е 
достигнала, като се посочи най-малко 
демографско и географско 
разпределение на получателите във 
всяка от тези категории.

Or. en

Изменение 1731
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общия брой на получателите, до 
които е достигнала услугата и, когато е 
приложимо, обобщени числени данни за 
групата или групите получатели, към 
които е насочена конкретно рекламата.

д) общия брой на получателите, до 
които е достигнала услугата по 
отношение на впечатленията и 
коментарите във връзка с рекламата 
и, когато е приложимо, обобщени 
числени данни за групата или групите 
получатели, към които е насочена 
конкретно рекламата.

Or. en
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Изменение 1732
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Лоранс Фаренг, 
Карен Мелкиор, Стефан Сежурне, Кристоф Грюдлер, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общия брой на получателите, до 
които е достигнала услугата и, когато е 
приложимо, обобщени числени данни за 
групата или групите получатели, към 
които е насочена конкретно рекламата.

д) общия брой на получателите във 
всяка държава, до които е достигнала 
услугата и, когато е приложимо, 
обобщени числени данни за групата или 
групите получатели, към които е 
насочена конкретно рекламата.

Or. en

Изменение 1733
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общия брой на получателите, до 
които е достигнала услугата и, когато е 
приложимо, обобщени числени данни за 
групата или групите получатели, към 
които е насочена конкретно рекламата.

д) общия брой на получателите във 
всяка държава, до които е достигнала 
услугата и, когато е приложимо, 
обобщени числени данни за групата или 
групите получатели, към които е 
насочена конкретно рекламата.

Or. en

Изменение 1734
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) в случай на премахване на 
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реклама въз основа на уведомление, 
подадено в съответствие с член 14, 
или заповед, посочена в член 8, 
информацията, посочена в 
параграф 2, букви б) – г);

Or. en

Изменение 1735
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклами 
в своите онлайн интерфейси, 
извършват за своя сметка, по искане 
на рекламодателите, независими 
одити, които се изпълняват от 
организации, отговарящи на 
критериите, посочени в член 28, 
параграф 2, с разумна честота, при 
справедливи и пропорционални 
условия, договорени между 
платформите и рекламодателите, с 
цел:
а) извършване на количествена и 
качествена оценка на случаите, в 
които рекламата е свързана с 
незаконно съдържание или със 
съдържание, несъвместимо с 
техните общи условия;
б) установяване на използване с 
цел измама на техните услуги за 
финансиране на незаконни дейности;
в) оценка на функционирането на 
техните инструменти по отношение 
на безопасността на търговската 
марка.
Докладът включва одитно становище 
относно функционирането на 
инструментите на много голяма 
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онлайн платформа по отношение на 
безопасността на марката – 
положително, положително с 
коментари или отрицателно. Когато 
одитното становище не е 
положително, се дават оперативни 
препоръки относно конкретни мерки 
за осигуряване на спазването на 
задълженията.
Много големите онлайн платформи 
предоставят резултатите от този 
одит на рекламодателите по тяхно 
искане.

Or. en

Обосновка

Proposal to address the recurring difficulties of advertisers in obtaining information on the 
quality and performance of their advertising campaigns, which remain continuously 
dependent on the tools and metrics provided by the platforms, without any possibility for them 
to test and verify these "proprietary" indicators of the platforms ("black box" effect). To this 
end, advertisers are asking for the ability to audit these proprietary metrics by third parties 
independent from the platforms. The objective of these independent brand safety audits is to 
allow brands and advertisers to verify the accuracy and precision of the reports established 
unilaterally by the platforms.

Изменение 1736
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато много големите онлайн 
платформи продават реклами, които 
да бъдат показвани в техния онлайн 
интерфейс, подписаният с купувача 
или представителя на купувача 
договор включва клауза, която 
предвижда, че платформата 
гарантира, че стоящото в съседство 
до рекламата съдържание не е 
несъвместимо с условията на 
платформата или със закона на 
държавите членки на пребиваване на 
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получателите на услугата, на които 
ще бъде показвана рекламата. Всяка 
клауза, която противоречи на това, е 
нищожна.

Or. en

Изменение 1737
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Паул 
Танг, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Архивът трябва да бъде 
леснодостъпен за потребителите и 
да им дава възможност за подаване на 
жалба и докладване, насочени пряко 
към платформата и отговорния 
доставчик на рекламни услуги. 
Изискванията за уведомяване по 
член 14 се прилагат и за уведомления 
и жалби относно рекламно 
съдържание.

Or. en

Изменение 1738
Лише Схренемахер, Барт Гротхойс, Хилде Вотманс, Марко Дзуло, Карен 
Мелкиор, Мортен Льокегор, Адриан Васкес Лазара, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На много големите онлайн 
платформи се забранява 
профилирането на деца на възраст 
под 16 години за търговски практики, 
включително персонализирана 
реклама, в съответствие с 
промишлените стандарти, посочени 



PE695.159v01-00 82/172 AM\1235642BG.docx

BG

в член 34 и в Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 1739
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Лоранс Фаренг, 
Стефан Сежурне, Кристоф Грюдлер, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация с доверени 
податели на сигнали и доказани 
анализатори Европейският съвет за 
цифровите услуги публикува насоки за 
структурата и организацията на 
хранилищата, създадени съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1740
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 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултация с доверени 
податели на сигнали и доказани 
анализатори Европейският съвет за 
цифровите услуги публикува насоки за 
структурата и организацията на 
хранилищата, създадени съгласно 
параграф 1.

Or. en
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Обосновка

Поради естеството на хранилищата и преди създаването на стандарт е нормално 
Европейският съвет за цифровите услуги да даде някои първоначални насоки.

Изменение 1741
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Онлайн платформата полага 
старание да гарантира, че 
информацията, посочена в 
параграф 2, е точна и пълна.

Or. en

Обосновка

Със Законодателния акт за цифровите услуги следва се да налагат процедурни 
изисквания към платформите по отношение на проверката на самоличността на 
купувачите на реклами. Въпреки че е невъзможно Законодателният акт за цифровите 
услуги да се справи с измамите, парите с неясен произход, и да попречи на 
рекламодателите да финансират упълномощени лица да купуват реклами от свое име, 
от много големите онлайн платформи може да се очаква да проверяват твърденията 
за самоличност на купувачите на реклами. Facebook вече засили процедурите за 
проверка за своята „Библиотека с реклами“ и започна да изисква по-подробна 
документация от бъдещите купувачи на реклами, като доказателство за адрес или 
идентифициране на самоличност.

Изменение 1742
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклами 
в своите онлайн интерфейси, 
извършват за своя сметка, по искане 
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на рекламодателите и издателите, 
независими одити, които се 
изпълняват от организации, 
отговарящи на критериите, посочени 
в член 28, параграф 2, с разумна 
честота, при справедливи и 
пропорционални условия, договорени 
между платформите, 
рекламодателите и издателите, с 
цел:
а) извършване на количествена и 
качествена оценка на случаите, в 
които рекламата е свързана с 
незаконно съдържание;
б) установяване на използване с 
цел измама на техните услуги за 
финансиране на незаконни дейности;
в) оценка на функционирането на 
техните инструменти по отношение 
на безопасността на търговската 
марка.
Докладът включва одитно становище 
относно функционирането на 
техните инструменти по отношение 
на безопасността на търговската 
марка, което може да е 
положително, положително с 
коментари или отрицателно, и 
когато одитното становище не е 
положително, включва оперативни 
препоръки за конкретни мерки за 
постигане на съответствие. При 
поискване тези платформи 
предоставят на рекламодателите и 
издателите резултатите от този 
одит.

Or. en

Изменение 1743
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер, Барт 
Гротхойс
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато много голяма онлайн 
платформа узнае, че част от 
съдържанието е дълбинен 
фалшификат, доставчикът 
етикетира съдържанието по начин, 
който информира, че то е 
неавтентично, и така, че това да е 
ясно видимо за получателя на 
услугите.

Or. en

Обосновка

С подобряването на технологиите дълбинните фалшификати са все по-голям проблем 
онлайн. Поради това е уместно на такова съдържание да се поставят етикети, 
когато много голямата онлайн платформа узнае за него. Това обаче не задължава 
много голямата платформа да търси активно такива дълбинни фалшификати или да 
ги премахва, освен ако са незаконни.

Изменение 1744
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Много големите онлайн 
платформи полагат максимални 
усилия за откриване на неавтентични 
видеоклипове („дълбинни 
фалшификати“). Когато открият 
такива видеоклипове, те ги 
етикетират като неавтентични по 
такъв начин, че това да е ясно видимо 
за ползвателя на интернет.

Or. en

Изменение 1745
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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 30 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Много голямата онлайн 
платформа проектира и организира 
своя онлайн интерфейс по такъв 
начин, че получателите на услугата 
да могат лесно и ефективно да 
упражняват правата си съгласно 
приложимото право на Съюза във 
връзка с обработката на техните 
данни за всяка конкретна реклама, 
която се показва на субекта на 
данните на платформата, по-
специално: 
а) да оттеглят съгласието си или 
да възразят срещу обработката;
б) да получат достъп до личните 
данни, отнасящи се до субекта на 
данни;
в) да получат коригиране на 
неточни данни, отнасящи се до 
субекта на данни;
г) да получат изтриване на данни 
без ненужно забавяне. 
Когато получателят упражнява 
някое от тези права, онлайн 
платформата трябва да информира 
всички страни, на които са 
предоставени съответните лични 
данни в букви а) – г). 

Or. en

Обосновка

Получателите следва да имат лесен и активен начин за взаимодействие с рекламата и 
контрол на обмена на данни. Това обаче не засяга възможността на онлайн 
платформата впоследствие да изключи даден получател от услугата си.
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Изменение 1746
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Много големите онлайн 
платформи, които продават реклами, 
които да бъдат показвани в техния 
онлайн интерфейс, гарантират чрез 
стандартни договорни клаузи с 
купувачите на рекламно 
пространство, че съдържанието, с 
което рекламата е свързана, 
съответства на общите условия на 
платформата или на закона на 
държавите членки, в които се 
намират получателите на услугата, 
на които ще бъде показвана 
рекламата.

Or. en

Изменение 1747
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклами 
в своите онлайн интерфейси, 
извършват за своя сметка и при 
поискване от рекламодателите 
независими одити, провеждани от 
организации, които отговарят на 
критериите, изложени в член 28, 
параграф 2. Такива одити се 
основават на справедливи и 
пропорционални условия, договорени 
между платформите и 
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рекламодателите, осъществяват се с 
разумна честота и предполагат:
а) провеждане на количествена и 
качествена оценка на случаите, в 
които рекламирането е свързано с 
незаконно съдържание или със 
съдържание, което е несъвместимо с 
условията на платформите;
б) наблюдение и откриване на 
случаи на използване на техните 
услуги с цел измама за финансиране на 
незаконни дейности;
в) оценяване на работата на 
техните инструменти от гледна 
точка на безопасността на марката.
Докладът от одита включва 
становище относно работата на 
инструментите на платформите от 
гледна точка на безопасността на 
марката. Когато одитното 
становище не е положително, в 
доклада се включват оперативни 
препоръки към платформите относно 
конкретни мерки за осигуряване на 
спазването на задълженията.
При поискване платформите 
предоставят на рекламодателите 
резултатите от такъв одит.

Or. en

Изменение 1748
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 30 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Когато получателят 
упражнява някое от правата, 
посочени в параграф 2в, букви а), в) 
или г), онлайн платформата трябва 
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без ненужно забавяне да престане да 
показва рекламите, в които се 
използват съответните лични данни, 
или параметрите, които са зададени 
с помощта на тези данни. 

Or. en

Обосновка

Логично е, че при оттегляне на съгласието обменът на данни следва да бъде спрян. 
Това обаче не засяга възможността на онлайн платформата впоследствие да изключи 
получателя от услугата си поради липса на съгласие.

Изменение 1749
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Много големите онлайн 
платформи, които показват реклама 
на своите онлайн интерфейси, 
гарантират, че рекламодателите:
а) могат да искат и да получават 
информация за това къде са 
поставени техните реклами;
б) могат да поискат и да получат 
информация за това кой посредник е 
обработвал техните данни;

Or. en

Обосновка

Въпреки че не е възможно да се предостави такава информация предварително, нищо 
не може да попречи на предоставянето на такава информация впоследствие до 
датата на искането. С оглед на хранилището тези данни следва да са налични.
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Изменение 1750
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, 
много големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните, необходими за контрол и 
оценка на спазването на настоящия 
регламент. Координаторът на 
цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.

1. При обосновано искане и без 
забавяне, посочено в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията пълен 
достъп до данните, необходими за 
контрол и оценка на спазването на 
настоящия регламент. Координаторът 
на цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели. 
По отношение на системите за 
модериране и за препоръчване, много 
големите онлайн платформи 
предоставят, по искане на 
координатора на цифровите услуги 
или на Комисията, достъп до 
алгоритми и свързани данни, които 
позволяват засичането на възможни 
пристрастености, които биха могли 
да доведат до разпространение на 
незаконно съдържание или 
съдържание, което е в нарушение на 
общите им условия, или представлява 
заплахи за основните права, 
включително за свободата на 
изразяване. Когато бъде открито 
пристрастие, много големите онлайн 
платформи го коригират 
експедитивно, като спазват 
препоръките на координатора на 
цифровите услуги или на Комисията. 
Много големите онлайн платформи 
следва да могат да покажат 
спазването от тяхна страна на всяка 
стъпка от процеса съгласно 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 1751
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните, необходими за контрол и 
оценка на спазването на настоящия 
регламент. Координаторът на 
цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на координатора на 
цифровите услуги по 
местоназначение или на Комисията 
достъп до данните, необходими за 
контрол и оценка на спазването на 
настоящия регламент. Координаторът 
на цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.

Or. fr

Изменение 1752
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните, необходими за контрол и 
оценка на спазването на настоящия 
регламент. Координаторът на 
цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, във 
всеки случай не повече от 72 часа, 
много големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните, необходими за контрол и 
оценка на спазването на настоящия 
регламент. Координаторът на 
цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.
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Or. en

Изменение 1753
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията 
достъп до данните, необходими за 
контрол и оценка на спазването на 
настоящия регламент. Координаторът 
на цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги или на независимия 
орган на Агенцията за правоприлагане 
и наблюдение достъп до данните, 
необходими за контрол и оценка на 
спазването на настоящия регламент. 
Координаторът на цифровите услуги и 
Комисията използват тези данни само за 
тези цели.

Or. en

Изменение 1754
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните на доказани анализатори, 
които отговарят на изискванията по 
параграф 4 от настоящия член, 
единствено с цел провеждане на научни 

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Агенцията достъп 
до данните на доказани анализатори, 
доказани органи, организации или 
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изследвания, които допринасят за 
идентифицирането и разбирането на 
системните рискове, както е посочено в 
член 26, параграф 1.

асоциации с нестопанска цел или 
доказани медийни организации, които 
отговарят на изискванията по параграф 
4 от настоящия член, единствено с цел 
провеждане на научни изследвания, 
които допринасят за идентифицирането, 
смекчаването и разбирането на 
системните рискове, както е посочено в 
член 26, параграф 1 и член 27, параграф 
1.

Or. en

Обосновка

Добавяне на възможност за координаторите на цифровите услуги по 
местоназначение да поискат достъп до данните на платформата за доказани 
организации, за да се избегнат затруднения в държавата членка на установяване, 
което също така е в съответствие с разпоредбите за надзор в член 50.

Изменение 1755
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните на доказани анализатори, 
които отговарят на изискванията по 
параграф 4 от настоящия член, 
единствено с цел провеждане на научни 
изследвания, които допринасят за 
идентифицирането и разбирането на 
системните рискове, както е посочено в 
член 26, параграф 1.

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните на доказани анализатори, 
които отговарят на изискванията по 
параграф 4 от настоящия член, или 
организации на гражданското 
общество, ангажирани с 
наблюдението на върховенството на 
закона, основните права и 
европейските ценности, единствено с 
цел провеждане на научни изследвания, 
които допринасят за идентифицирането 
и разбирането на системните рискове, 
както е посочено в член 26, параграф 1, 
или за образователни цели.
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Or. en

Изменение 1756
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните на доказани анализатори, 
които отговарят на изискванията по 
параграф 4 от настоящия член, 
единствено с цел провеждане на научни 
изследвания, които допринасят за 
идентифицирането и разбирането на 
системните рискове, както е посочено в 
член 26, параграф 1.

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на координатора на 
цифровите услуги по 
местоназначение или на Комисията 
достъп до данните на доказани 
анализатори, които отговарят на 
изискванията по параграф 4 от 
настоящия член, единствено с цел 
провеждане на научни изследвания, 
които допринасят за идентифицирането 
и разбирането на системните рискове, 
както е посочено в член 26, параграф 1.

Or. fr

Изменение 1757
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните на доказани анализатори, 

2. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на трима координатори 
на цифровите услуги по 
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които отговарят на изискванията по 
параграф 4 от настоящия член, 
единствено с цел провеждане на научни 
изследвания, които допринасят за 
идентифицирането и разбирането на 
системните рискове, както е посочено в 
член 26, параграф 1.

местоназначение или на Комисията 
достъп до данните на доказани 
анализатори, които отговарят на 
изискванията по параграф 4 от 
настоящия член, единствено с цел 
провеждане на научни изследвания, 
които допринасят за идентифицирането, 
разбирането и смекчаването на 
системните рискове, както е посочено в 
членове 26 и 27.

Or. en

Изменение 1758
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Много големите онлайн 
платформи предоставят достъп до 
данните съгласно параграфи 1 и 2 чрез 
онлайн бази данни или приложно-
програмни интерфейси, според случая.

3. Много големите онлайн 
платформи предоставят достъп до 
данните съгласно параграфи 1 и 2 чрез 
онлайн бази данни или приложно-
програмни интерфейси, според случая, 
и с леснодостъпен и лесен за ползване 
механизъм за търсене по множество 
критерии, като например тези, 
докладвани в съответствие със 
задълженията, определени в членове 
13, 23 и 33.

Or. en

Обосновка

Достъпът до по-малки, специфични и лесни за търсене набори от данни е по-важен за 
доказаните анализатори от една голяма база данни. В регламента трябва да се 
обърне внимание на риска от претрупване на анализаторите с ненужни данни, които 
ще затруднят проверката на онлайн платформите.

Изменение 1759
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Биляна 
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Борзан, Паул Танг, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Много големите онлайн 
платформи предоставят достъп до 
данните съгласно параграфи 1 и 2 чрез 
онлайн бази данни или приложно-
програмни интерфейси, според случая.

3. Много големите онлайн 
платформи предоставят достъп до 
данните съгласно параграфи 1 и 2 чрез 
онлайн бази данни или приложно-
програмни интерфейси, според случая, 
и с леснодостъпен и лесен за ползване 
механизъм за търсене по множество 
критерии, като например тези, 
докладвани в съответствие със 
задълженията, определени в членове 
13 и 23.

Or. en

Изменение 1760
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При поискване от получателя 
на услугата или поне веднъж годишно, 
много големите онлайн платформи 
предоставят на получателя на 
услугата изчерпателна информация 
относно свързаните с него данни, 
които са били използвани през 
предходната година. Информацията 
включва описание на събраните 
данни, начина, по който са били 
използвани и третите страни, с 
които са били споделени. Онлайн 
платформите представят тази 
информация по начин, който улеснява 
разбирането ѝ.

Or. en
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Изменение 1761
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва:

(1) да са свързани с академични 
институции в рамките на Съюза и 
институциите да удостоверяват, че 
анализаторът е анализатор с добра 
репутация;
(2) да са независими от търговски 
интереси, включително от много 
големи онлайн платформи;
(3) да са независими от 
правителствени, административни 
или други държавни органи извън 
свързаната академична институция, 
ако е публична;
(4) да са преминали независимо 
разследване на професионалния опит 
и във връзка със сигурността, в 
съответствие с националното 
законодателство на държавата 
членка, в която пребивават;
(5) да са жители на Съюза;
(6) да имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
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рискове или свързаните 
научноизследователски методики; и
(7) да се ангажират и да са в състояние 
да запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. en

Обосновка

Правилата за придобиване на статут на „доказан“ следва да бъдат ясно определени в 
регламента.

Изменение 1762
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са независими 
от търговски интереси, да не 
получават финансиране от нито една 
от много големите онлайн 
платформи, определени в член 25, и да 
разкриват всички източници на 
финансиране, да имат доказан 
експертен опит в областта, свързана с 
разследваните рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане. 

За да могат да разполагат със 
статут на доказани, органите, 
организациите или асоциациите с 
нестопанска цел трябва да отговарят 
на изискванията, посочени в член 68, 
да имат законови цели, които са в 
обществен интерес, и да притежават 
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експертен опит, свързан с областите, 
посочени в член 26.

Or. en

Изменение 1763
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите, свързани с академични 
институции, журналисти, организации 
на гражданското общество или 
международни организации, 
представляващи обществения 
интерес, трябва да са независими от 
търговски интереси, да имат доказан 
експертен опит в областите, свързани с 
разследваните рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефективно наблюдение на настоящия регламент и 
международното сътрудничество, и анализаторите от организации като НАТО, 
ОИСР, СЗО и др. следва да имат възможност да получат статут на доказани и да 
получат съответните данни. Научноизследователската общност обхваща голямо 
разнообразие от участници, не само анализатори, свързани с академични институции. 
Освен това ОРЗД осигурява защита и дерогации, свързани с обработването на лични 
данни за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 
изследвания или за статистически цели в член 89.

Изменение 1764
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции или 
организации на гражданското 
общество, да са независими от 
търговски интереси, да оповестяват 
финансирането на изследването си, 
да имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. en

Изменение 1765
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани научни анализатори, 
научните анализатори трябва да са 
свързани с академични институции, да 
са независими от търговски интереси и 
от много голямата онлайн 
платформа, от която изискват 
данни, да имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
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съответстващи на всяко искане. сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. en

Изменение 1766
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори от 
координаторите на цифровите 
услуги, анализаторите трябва да са 
свързани с европейски академични 
институции, да са независими от 
търговски интереси, да имат доказан 
експертен опит в областите, свързани с 
разследваните рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. fr

Изменение 1767
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
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имат доказан експертен опит в 
областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

оповестяват финансирането на 
изследването, да имат доказан 
експертен опит в областите, свързани с 
разследваните рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. en

Изменение 1768
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато много голяма онлайн 
платформа или координатор на 
цифровите услуги имат основания да 
считат, че даден анализатор действа 
извън целите на параграф 2 или вече 
не спазва условията на параграф 4, 
достъпът до данни се отнема и 
координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване решава 
дали и кога достъпът ще бъде 
възстановен и при какви условия.

Or. en

Обосновка

Съществува реален риск от злоупотреба с предоставения достъп. Поради това 
регламентът трябва да разполага с инструменти, които позволяват преразглеждане 
на такива случаи.

Изменение 1769
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

5. След консултация с Агенцията 
Комисията приема делегирани актове за 
определяне на техническите условия, 
при които много големите онлайн 
платформи трябва да обменят данни 
съгласно параграфи 1 и 2, както и на 
целите, за които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
или органи, организации или 
асоциации с нестопанска цел, или с 
медийни организации, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, като се вземат 
предвид правата и интересите на много 
големите онлайн платформи и 
получателите на съответната услуга, 
включително защитата на 
поверителната информация, по-
специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

Or. en

Изменение 1770
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги и не по-
късно от една година след влизането в 
сила на настоящия законодателен 
акт Комисията приема делегирани 
актове за определяне на техническите 
условия, при които много големите 
онлайн платформи трябва да обменят 
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използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

данни съгласно параграфи 1 и 2, както и 
на целите, за които данните могат да 
бъдат използвани. В тези делегирани 
актове се определят конкретните 
условия, при които може да се 
осъществява такъв обмен на данни с 
доказани анализатори в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, като се вземат 
предвид правата и интересите на много 
големите онлайн платформи и 
получателите на съответната услуга, 
включително защитата на 
поверителната информация, по-
специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

Or. en

Обосновка

Комисията следва без ненужно забавяне да насърчава своевременно приемане на 
делегирания акт. Добавянето на срок от една година след влизането в сила на 
законодателния акт ще помогне да се избегнат продължители преговори, които 
продължават неопределено време, като същевременно се предоставя на 
съзаконодателя и на заинтересованите страни достатъчно време за подготовка.

Изменение 1771
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
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 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги и не по-
късно от една година след влизането в 
сила на настоящия законодателен 
акт Комисията приема делегирани 
актове за определяне на техническите 
условия, при които много големите 
онлайн платформи трябва да обменят 
данни съгласно параграфи 1 и 2, както и 
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определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

на целите, за които данните могат да 
бъдат използвани. В тези делегирани 
актове се определят конкретните 
условия, при които може да се 
осъществява такъв обмен на данни с 
доказани анализатори в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, като се вземат 
предвид правата и интересите на много 
големите онлайн платформи и 
получателите на съответната услуга, 
включително защитата на 
поверителната информация, по-
специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

Or. en

Изменение 1772
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация.
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техните услуги.

Or. fr

Изменение 1773
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

5. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1, 2 и 3а, както и на целите, 
за които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

Or. en

Изменение 1774
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След консултация с Европейския 5. След консултация с Европейския 
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съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни, и 
поддържането на сигурността на 
техните услуги.

съвет за цифровите услуги Комисията 
приема делегирани актове за определяне 
на техническите условия, при които 
много големите онлайн платформи 
трябва да обменят данни съгласно 
параграфи 1 и 2, както и на целите, за 
които данните могат да бъдат 
използвани. В тези делегирани актове се 
определят конкретните условия, при 
които може да се осъществява такъв 
обмен на данни с доказани анализатори 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, като се вземат предвид 
правата и интересите на много големите 
онлайн платформи и получателите на 
съответната услуга, включително 
защитата на поверителната информация 
и поддържането на сигурността на 
техните услуги.

Or. en

Изменение 1775
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни поради една 
от следните две причини:

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни поради 
следните причини:

а) в случай на искане по параграф 
1, много голяма онлайн платформа 
няма и не може да получи с разумни 
усилия достъп до данните;
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б) в случай на искане по параграф 
2, много голяма онлайн платформа 
няма достъп до данните или 
предоставянето на достъп до 
данните ще доведе до значителна 
уязвимост по отношение на 
сигурността на нейната услуга или 
защитата на поверителна 
информация, по-специално 
търговските тайни.

Or. en

Изменение 1776
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни поради една 
от следните две причини:

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, от координатора на 
цифровите услуги по 
местоназначение или от Комисията, 
според случая, да измени искането, 
когато счита, че не е в състояние да 
предостави достъп до исканите данни 
поради една от следните две причини:

Or. fr

Изменение 1777
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни поради една 
от следните две причини:

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни, тъй като 
няма достъп до данните.

Or. en

Изменение 1778
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В срок от 15 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни поради една 
от следните две причини:

6. В срок от 3 дни след получаване 
на искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2, много голяма онлайн платформа 
може да поиска от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или от Комисията, според 
случая, да измени искането, когато 
счита, че не е в състояние да предостави 
достъп до исканите данни, тъй като:

Or. en

Изменение 1779
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) няма достъп до данните; заличава се

Or. en

Изменение 1780
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на достъп до 
данните ще доведе до значителна 
уязвимост по отношение на 
сигурността на неговата услуга или 
защитата на поверителната 
информация, по-специално 
търговските тайни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие със съображение 60.

Изменение 1781
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на достъп до 
данните ще доведе до значителна 
уязвимост по отношение на 
сигурността на неговата услуга или 
защитата на поверителната 
информация, по-специално 
търговските тайни.

заличава се
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Or. en

Изменение 1782
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на достъп до 
данните ще доведе до значителна 
уязвимост по отношение на 
сигурността на неговата услуга или 
защитата на поверителната информация, 
по-специално търговските тайни.

б) предоставянето на достъп до 
данните ще доведе до значителна 
уязвимост по отношение на защитата на 
поверителната информация на 
получателите, включително 
търговските тайни.

Or. fr

Изменение 1783
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Исканията за изменение 
съгласно параграф 6, буква б) 
съдържат предложения за едно или 
повече алтернативни средства, чрез 
които може да се предостави достъп 
до исканите данни или други данни, 
които са подходящи и достатъчни за 
целите на искането.

заличава се

Координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване или 
Комисията взема решение по 
искането за изменение в срок от 15 
дни и съобщава на много голямата 
онлайн платформа своето решение и, 
когато е приложимо, измененото 
искане и новия срок за изпълнение на 
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искането.

Or. en

Изменение 1784
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Исканията за изменение 
съгласно параграф 6, буква б) 
съдържат предложения за едно или 
повече алтернативни средства, чрез 
които може да се предостави достъп 
до исканите данни или други данни, 
които са подходящи и достатъчни за 
целите на искането.

заличава се

Координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване или 
Комисията взема решение по 
искането за изменение в срок от 15 
дни и съобщава на много голямата 
онлайн платформа своето решение и, 
когато е приложимо, измененото 
искане и новия срок за изпълнение на 
искането.

Or. en

Изменение 1785
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координаторът на цифровите услуги по 
място на установяване или Комисията 
взема решение по искането за 
изменение в срок от 15 дни и съобщава 

Координаторът на цифровите услуги по 
място на установяване, координаторът 
на цифровите услуги по 
местоназначение или Комисията взема 
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на много голямата онлайн платформа 
своето решение и, когато е приложимо, 
измененото искане и новия срок за 
изпълнение на искането.

решение по искането за изменение в 
срок от 15 дни и съобщава на много 
голямата онлайн платформа своето 
решение и, когато е приложимо, 
измененото искане и новия срок за 
изпълнение на искането.

Or. fr

Изменение 1786
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Координаторите на цифровите 
услуги и Комисията поддържат 
списък на доказаните анализатори, 
органите, организациите и 
асоциациите с нестопанска цел и 
веднъж годишно докладват следната 
информация: 
а) броя на исканията, отправени 
към тях, посочени в параграфи 1 и 2;
б) броя на такива искания, които 
са били отхвърлени от координатора 
на цифровите услуги или Комисията 
и причините за отхвърлянето им; 
в) броя на такива искания, които 
са били отхвърлени от координатора 
на цифровите услуги или Комисията, 
включително причините за 
отхвърлянето им, след искане от 
много голяма онлайн платформа до 
координатора на цифровите услуги 
или Комисията за изменение на 
искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2.

Or. en
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Изменение 1787
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 31 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Координаторите на цифровите 
услуги и Комисията веднъж годишно 
докладват следната информация:
а) броя на исканията, отправени 
към тях, посочени в параграфи 1 и 2;
б) броя на такива искания, които 
са били отхвърлени или оттеглени от 
координатора на цифровите услуги 
или Комисията и причините за 
отхвърлянето или оттеглянето им, 
включително след искане от много 
голяма онлайн платформа до 
координатора за цифровите услуги 
или Комисията за изменение на 
искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2.

Or. en

Обосновка

Нормално е координаторите на цифровите услуги и Комисията да са еднакво 
прозрачни по отношение на своите действия и решения.

Изменение 1788
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. След приключване на научните 
изследвания, предвидени в член 31, 
параграф 2, доказаните анализатори 
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правят публично достъпни 
резултатите от своите изследвания, 
като вземат предвид правата и 
интересите на получателите на 
съответната услуга в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 1789
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Координаторите на цифровите 
услуги и Комисията веднъж годишно 
докладват следната информация:
а) броя на исканията, отправени 
към тях, посочени в параграфи 1 и 2;
б) броя на такива искания, които 
са били отхвърлени от координатора 
на цифровите услуги или Комисията 
и причините за отхвърлянето им;
в) броя на такива искания, които 
са били отхвърлени от координатора 
на цифровите услуги или Комисията, 
включително причините за 
отхвърлянето им, след искане от 
много голяма онлайн платформа до 
координатора на цифровите услуги 
или Комисията за изменение на 
искане, както е посочено в параграфи 
1 и 2.

Or. en

Изменение 1790
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 31 - параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Комисията издава регулаторни 
насоки за много големите онлайн 
платформи и се консултира с 
Европейския комитет по защита на 
данните, за да улесни изготвянето и 
прилагането на кодекси за поведение 
на равнището на Съюза между много 
големите онлайн платформи и 
доказаните анализатори, органи, 
организации или асоциации с 
нестопанска цел или медийни 
организации за прилагане на 
подходящи технически и 
организационни предпазни мерки, 
преди данните да могат да бъдат 
споделяни съгласно параграфи 1 и 2. 

Or. en

Изменение 1791
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 7в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7в. След приключване на научните 
изследвания, предвидени в член 31, 
параграф 2, доказаните анализатори, 
органите, организациите или 
асоциациите с нестопанска цел или 
медийните организации правят 
публично достъпни резултатите от 
своите изследвания, като зачитат 
изцяло правата и интересите на 
получателите на съответната услуга 
в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/679.
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Or. en

Изменение 1792
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сътрудничество с координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване и с Комисията за целите 
на настоящия регламент;

а) сътрудничество с координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване, с координатора на 
цифровите услуги по 
местоназначение и с Комисията за 
целите на настоящия регламент;

Or. fr

Изменение 1793
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сътрудничество с координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване и с Комисията за целите 
на настоящия регламент;

а) сътрудничество с координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване, с Комисията и с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги за целите на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 1794
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Много големите онлайн 
платформи съобщават името и 
координатите за връзка на служителя по 
съответствието на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване и на Комисията.

5. Много големите онлайн 
платформи съобщават името и 
координатите за връзка на служителя по 
съответствието на координаторите на 
цифровите услуги и на Комисията.

Or. fr

Изменение 1795
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 32а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32a.
Звена за контакт, създадени от много 

големи онлайн платформи
1. Много големите онлайн 
платформи правят своите звена за 
контакт, посочени в член 10, 
достъпни и за професионални 
образувания в строго определени 
отношения с доставчика на 
посреднически услуги, като например 
бизнес ползвателите.
2. Пряка комуникация по 
електронен път и по телефон е 
възможна на езика на общите 
условия, които уреждат договорните 
отношения между доставчика на 
онлайн платформа и съответния 
бизнес ползвател.
3. Писмен отговор на искането по 
същество се предоставя в срок от 
седем дни.

Or. en
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Изменение 1796
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи публикуват докладите, 
посочени в член 13, в срок от шест 
месеца от датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, и след това на 
всеки шест месеца.

1. Много големите онлайн 
платформи публикуват докладите, 
посочени в член 13, в срок от шест 
месеца от датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, и след това на 
всеки шест месеца. Докладите 
включват информация, разбита по 
държави членки, и в която ясно се 
посочват човешките и техническите 
ресурси, разпределени за целите на 
модерирането на съдържание за всеки 
официален език на ЕС.

Or. en

Обосновка

Големите онлайн платформи трябва да покажат, че ангажиментите за справяне с 
дезинформацията са адекватно изпълнени във всички държави членки. За тази цел те 
трябва да предоставят данни, разбити по държави членки и по език на пазара, както 
и да предоставят отчет за ресурсите, предназначени за проверки на фактите и 
модериране на съдържание във всяка държава членка.

Изменение 1797
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи публикуват докладите, 
посочени в член 13, в срок от шест 
месеца от датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, и след това на 
всеки шест месеца.

1. Много големите онлайн 
платформи публикуват докладите, 
посочени в член 13, в срок от шест 
месеца от датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, и след това на 
всеки шест месеца в стандартизиран, 
машинночитаем и леснодостъпен 
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формат.

Or. en

Изменение 1798
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 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Много големите онлайн 
платформи публикуват докладите, 
посочени в член 13, в срок от шест 
месеца от датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, и след това на 
всеки шест месеца.

1. Много големите онлайн 
платформи публикуват докладите, 
посочени в член 13, в срок от шест 
месеца от датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, и след това на 
всеки дванадесет месеца.

Or. en

Изменение 1799
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 33 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива доклади включват 
информация за модерирането на 
съдържание, разпределена и 
представена за всяка държава членка, 
в която се предлагат услугите, и за 
Съюза като цяло. Докладите се 
публикуват на поне един от 
официалните езици на държавите – 
членки на Съюза, в които се 
предлагат услугите.

Or. en
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Обосновка

За да се даде възможност за по-добро разбиране на докладваните данни, те следва да 
се представят подробно както на равнището на държавите членки, така и на 
равнището на Съюза.

Изменение 1800
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към докладите, 
предвидени в член 13, много големите 
онлайн платформи правят публично 
достъпни и предават на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване и на Комисията най-малко 
веднъж годишно и в срок от 30 дни след 
приемането на доклада за изпълнение на 
одита, предвиден в член 28, параграф 4:

2. В допълнение към докладите, 
предвидени в член 13, много големите 
онлайн платформи правят публично 
достъпни, съобщават на 
получателите на техните услуги и 
предават на координатора на цифровите 
услуги по място на установяване и на 
Комисията най-малко веднъж годишно 
и в срок от 30 дни след приемането на 
доклада за изпълнение на одита, 
предвиден в член 28, параграф 4:

Or. en

Изменение 1801
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33 – алинея 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обобщени числени данни за 
общия брой разглеждания и процента 
на разглежданията на съдържание 
преди да бъде премахнато въз основа 
на заповеди, издадени в съответствие 
с член 8, или за модерирането на 
съдържание, извършено по собствена 
инициатива на доставчика и съгласно 
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неговите условия.

Or. en

Обосновка

Добавя се прозрачност, за да се проследи ефективността на много големите онлайн 
платформи при премахването на съдържание, и колко често е гледано или споделяно 
дадено съдържание, преди да бъде свалено.

Изменение 1802
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Докладите включват 
модерирането на съдържание, 
разбито по държави членки, в които 
се предлагат услугите, и в Съюза като 
цяло и се публикуват на официалните 
езици на държавите – членки на 
Съюза.

Or. en

Изменение 1803
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато много голяма онлайн 
платформа счита, че публикуването 
на информация съгласно параграф 2 
може да доведе до оповестяване на 
поверителна информация на тази 
платформа или на получателите на 
услугата, може да причини 
значителна уязвимост по отношение 

заличава се
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на сигурността на нейната услуга, 
може да подкопае обществената 
сигурност или да навреди на 
получателите, платформата може 
да премахне тази информация от 
докладите. В този случай 
платформата предава пълните 
доклади на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване и на Комисията, 
придружени от изложение на 
причините за премахване на 
информацията от публичните 
доклади.

Or. en

Изменение 1804
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
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 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a.
Отчетност на алгоритмите

1. Когато използва 
автоматизирано вземане на решения, 
много голямата онлайн платформа 
извършва оценка на използваните 
алгоритми.
2. При извършване на оценката, 
посочена в параграф 1, много 
голямата онлайн платформа оценява 
следните елементи:
а) спазването на съответните 
изисквания на Съюза;
б) как алгоритъмът се използва и 
неговото въздействие върху 
предоставянето на услугата;
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в) въздействието върху 
основните права, включително върху 
правата на потребителите, както и 
социалния ефект на алгоритмите; 
както и
г) дали мерките, прилагани от 
много голямата онлайн платформа за 
гарантиране на устойчивостта на 
алгоритъма, са подходящи по 
отношение на значението на 
алгоритъма за предоставянето на 
услугата и неговото въздействие 
върху елементите, посочени в буква 
в).
3. При извършване на оценката 
много голямата онлайн платформа 
може да потърси съвет от 
съответните национални публични 
органи, анализатори и 
неправителствени организации.
4. След оценката, посочена в 
параграф 2, много голямата онлайн 
платформа съобщава своите 
констатации на Комисията. 
Комисията има право да поиска 
допълнително обяснение относно 
заключението от констатациите 
или когато допълнителната 
информация за предоставените 
констатации не е достатъчна – всяка 
свързана със случая информация за 
въпросния алгоритъм във връзка с 
параграф 2, букви а), б), в) и г). Много 
голямата онлайн платформа 
съобщава такава допълнителна 
информация в срок от две седмици 
след искането на Комисията.
5. Когато много голямата онлайн 
платформа установи, че 
използваният алгоритъм не е в 
съответствие с параграф 2, буква а) 
или г), доставчикът на много 
голямата онлайн платформа 
предприема подходящи и адекватни 
коригиращи мерки, за да гарантира, че 
алгоритъмът отговаря на 
критериите, посочени в параграф 2.
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6. Когато Комисията установи, 
че алгоритъмът, използван от много 
голямата онлайн платформа, не е в 
съответствие с параграф 2, букви а), 
в) или г) от настоящия член, въз 
основа на информацията, 
предоставена от много голямата 
онлайн платформа, както и че много 
голямата онлайн платформа не е 
предприела коригиращи мерки, както 
е посочено в параграф 5 от 
настоящия член, Комисията 
препоръчва подходящи мерки, 
предвидени в настоящия регламент за 
преустановяване на нарушението.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че алгоритмите не оказват въздействие върху основните права и 
че отговарят на съответните изисквания на Съюза, много големите онлайн 
платформи трябва да бъдат задължени да извършват оценка на използвания 
алгоритъм. Освен това онлайн платформата следва да съобщава на Комисията 
резултатите от своите оценки.

Изменение 1805
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a.
Отчетност на алгоритмите

1. Много големи онлайн 
платформи, които въвеждат 
алгоритми в системите за 
модериране на съдържание, 
системите за препоръчване и 
системите за подбор и показване на 
реклами, предоставят на Комисията 
необходимата информация за 
извършване на оценка на 
използваните алгоритми.
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2. При извършване на оценката, 
посочена в параграф 1, Комисията 
оценява следните елементи:
а) спазването на съответните 
изисквания на Съюза;
б) как алгоритъмът се използва 
от много голямата онлайн 
платформа и неговото въздействие 
върху предоставянето на услугата;
в) въздействието върху 
основните права, включително върху 
правата на потребителите, както и 
социалния ефект на алгоритмите; 
както и
г) дали мерките, прилагани от 
много голямата онлайн платформа за 
гарантиране на устойчивостта на 
алгоритъма, са подходящи по 
отношение на значението на 
алгоритъма за предоставянето на 
услугата и неговото въздействие 
върху елементите, посочени в буква 
в).
3. При извършване на оценката 
Комисията може да потърси съвет 
от съответните национални 
публични органи, анализатори и 
неправителствени организации.
4. След оценката, посочена в 
параграф 2, Комисията съобщава 
констатациите си на много големите 
онлайн платформи и им дава 
възможност да предоставят 
допълнително обяснение относно 
заключенията в срок от две седмици.
5. Комисията прави публично 
достъпни резултатите от оценките, 
включително обясненията, 
предоставени от много големите 
онлайн платформи, без да се засяга 
Директива (ЕС) 2016/943.
6. Когато Комисията установи, 
че алгоритъмът, използван от много 
голямата онлайн платформа, не е в 
съответствие с параграф 2, буква а), 
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в) или г) от настоящия член, тя 
предприема подходящи мерки, 
предвидени в настоящия регламент, 
за преустановяване на нарушението, 
по-специално по отношение на 
промени в проектирането на 
алгоритъма.

Or. en

Изменение 1806
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a.
Оперативна съвместимост

1. Много големите онлайн 
платформи правят основните 
функционалности на своите услуги 
оперативно съвместими, за да 
осигурят възможност за обмен на 
информация между платформите с 
трети страни. Много големите 
онлайн платформи публично 
документират всички приложно-
програмни интерфейси, които 
предоставят за тази цел.
2. Много големите онлайн 
платформи могат да ограничават 
само временно и при изключителни 
обстоятелства достъпа до своите 
основни функционалности, когато 
това е оправдано от задължение 
съгласно член 18 от Директива [XX] 
относно мерки за високо общо ниво на 
киберсигурност в Съюза и за отмяна 
на Директива (ЕС) 2016/1148, или от 
член 32, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) 2016/679. Тези 
ограничения се съобщават на 
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засегнатите трети страни и на 
Агенцията в рамките на 24 часа. 
Агенцията може да изиска такива 
ограничения да бъдат премахнати 
или изменени, когато вземе решение с 
мнозинство, че те са ненужни или 
непропорционални.
3. Много големите онлайн 
платформи не използват с търговска 
цел данните, генерирани или получени 
от трети страни в резултат на 
дейности по оперативна 
съвместимост за цели, различни от 
позволяване на тези дейности. Всяко 
обработване на лични данни, свързано 
с тези дейности, е в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално с член 6, параграф 1, буква 
а) и член 5, параграф 1, буква в).
4. Комисията приема мерки за 
изпълнение за подробно определяне на 
естеството и обхвата на 
задълженията, посочени в параграф 1, 
включително отворени стандарти и 
протоколи, като например приложно-
програмни интерфейси.

Or. en

Обосновка

In line with IMCO INL (resolution 2020/2018(INL), par. 81 and Chapter VII). An 
interoperability requirement has been recommended in varying forms by the special advisers 
to European Commission executive vice-president Margrethe Vestager,the UK’s Furman and 
digital advertising reviews, and the US Stigler Report. The EDPS recommends to consider 
introducing interoperability requirements for very large online platforms (EDPS opinion, par. 
84-85). The concentration of power with a few large social media platforms means users have 
limited choice, particularly on issues of privacy, accessibility, and free expression. Many 
users do not have a real choice to switch to privacy-friendly and secure alternative platforms 
because they are locked in platforms becoming more popular, to be able to receive essential 
messages related to their work, education etc. In order to overcome the lock-in effect of 
closed platforms and to ensure competition and consumer choice, users of very large 
platforms shall be given the ability to access cross-platform interaction via open interfaces. 
The interoperability obligation does not prevent platforms from offering additional and new 
functions to their users.
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Изменение 1807
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a
Задължение за предоставяне на 

универсална услуга за много големи 
социални онлайн платформи.

1. Много големите социални 
онлайн платформи изпълняват 
съществена роля в обществения 
дебат и социалните взаимодействия. 
Те имат задължение за предоставяне 
на универсална услуга, което 
принципно позволява на всяко лице да 
публикува и да получава съдържание 
на техните платформи. Те 
предоставят тази услуга без 
дискриминация.
2. Много големите социални 
онлайн платформи премахват по 
собствена инициатива само очевидно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления.
3. В случай на злоупотреба, както 
е определено в член 20, параграф 1, 
много големите социални онлайн 
платформи могат временно да 
преустановят услугите си на 
получатели на услуги, които често 
предоставят очевидно незаконно 
съдържание. При извършване на 
своите оценки в съответствие с 
член 20, параграфи 3 и 3а, те вземат 
предвид по-специално задължението 
за предоставяне на универсална 
услуга, което по принцип им е 
наложено.
4. Всички тарифи за 
универсалната услуга са обективни, 
прозрачни, недискриминационни и 
справедливи.
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Or. nl

Изменение 1808
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф Хетман, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван 
Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a.
Прозрачност на алгоритмите

1. Когато използва 
автоматизирано вземане на решения, 
много голямата онлайн платформа 
предоставя по искане на Комисията 
необходимата информация за оценка 
на използваните алгоритми.
2. При извършване на оценките, 
посочени в параграф 1, Комисията 
взема под внимание следните 
елементи:
а) спазването на съответните 
изисквания на Съюза;
б) потенциалните отрицателни 
последствия върху основните права, 
включително върху правата на 
потребителите, чрез 
разпространение на незаконно 
съдържание;
3. След оценката Комисията 
съобщава констатациите си на много 
големите онлайн платформи и им 
дава възможност да предоставят 
допълнително обяснение.
4. Когато Комисията установи, 
че алгоритъмът, използван от много 
голямата онлайн платформа, не е в 
съответствие с параграф 2, буква а) 
или б) от настоящия член, тя 
информира координатора на 
цифровите услуги по място на 
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установяване за много голямата 
онлайн платформа.

Or. en

Изменение 1809
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария 
Грапини, Петра Камереверт, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Брандо Бенифеи, 
Паул Танг, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a.
Оперативна съвместимост

1. Чрез създаване и предлагане на 
приложно-програмен интерфейс 
много големите онлайн платформи 
предоставят варианти, които 
позволяват оперативната 
съвместимост на техните основни 
услуги с други онлайн платформи.
2. Приложно-програмните 
интерфейси следва да бъдат лесни за 
ползване, като същевременно 
обработването на лични данни е 
възможно само по начин, който 
гарантира подходяща сигурност на 
тези данни. Мерките по параграф 1 не 
могат да ограничават, 
възпрепятстват или забавят 
способността на платформите за 
хостинг на съдържание да решават 
проблеми със сигурността, както и 
необходимостта от решаване на 
проблеми със сигурността не следва 
да води до ненужно забавяне на 
осигуряването на оперативна 
съвместимост.
3. Настоящият член не засяга 
ограниченията, посочени в Регламент 
(ЕС) 2016/679.
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Or. en

Обосновка

Оперативната съвместимост повишава способността на потребителите да избират 
между конкуриращи се платформи, като по този начин се гарантира 
конкурентоспособен цифров пазар и се решават проблеми като зависимостта на 
ползвателите.

Изменение 1810
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a.
Оперативна съвместимост на много 

големите платформи
1. Чрез технически интерфейси 
много големите платформи 
предоставят възможности на други 
платформи да бъдат оперативно 
съвместими с техните основни 
услуги.
2. Мерките по параграф 1 
допълват, без да засягат прилагането 
им, правилата съгласно Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета.
3. Интерфейсите за гарантиране 
на оперативна съвместимост следва 
да бъдат лесни за ползване, а личните 
данни да се обработват по начин, 
който гарантира подходяща 
сигурност на тези данни. 
Задължението по параграф 1 не може 
да се тълкува като възпрепятстване 
на платформите да полагат 
старание за решаване на проблеми със 
сигурността.

Or. en
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Изменение 1811
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария 
Грапини, Петра Камереверт, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация и когато са налични, 
широко използвани стандарти за 
информационни и комуникационни 
технологии, които отговарят на 
изискванията, посочени в приложени 
II към Регламент ЕС) № 1025/2012, 
най-малко за следното:

Or. en

Обосновка

При сегашното състояние вече съществуват широко използвани стандарти, например 
в сферата на съобщенията и социалните медии, с огромен брой активни ползватели. 
Изискването секторът да приеме стандарт най-вероятно ще отнеме няколко години. 
Поради това Комисията следва да бъде в състояние активно да определя такива 
съществуващи стандарти. Приложение II към Регламент (ЕС) № 1025/12 включва 
процес за извършване на такъв подбор по отношение на откритост, консенсус и 
прозрачност.

Изменение 1812
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
стандарти, определени от съответните 
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определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

европейски и международни органи по 
стандартизация, които са предмет на 
прозрачни, многостранни и 
приобщаващи процес в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 1025/2012 най-
малко за следното:

Or. en

Изменение 1813
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

1. Когато е необходимо да се 
постигнат съгласувани и ясно 
определени обществени цели, 
Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

Or. en

Изменение 1814
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги в сътрудничество с 
Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
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стандартизация, най-малко за следното:

Or. fr

Изменение 1815
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

1. Комисията подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
доброволни промишлени стандарти или 
стандартизационни документи, 
определени от съответните европейски 
и международни органи по 
стандартизация, най-малко за следното:

Or. en

Изменение 1816
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) електронно подаване на 
уведомления съгласно член 14;

а) електронно подаване на 
уведомления съгласно член 14 по 
начин, който позволява водене на 
регистри, и когато е възможно, 
автоматично публикуване на всички 
съответни статистически данни;

Or. en

Изменение 1817
Херт Буржоа
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) електронно подаване на 
уведомления от доверени податели на 
сигнали съгласно член 19, 
включително чрез приложно-
програмни интерфейси;

заличава се

Or. nl

Изменение 1818
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 34 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) електронно подаване на 
уведомления от доверени податели на 
сигнали съгласно член 19, 
включително чрез приложно-
програмни интерфейси;

заличава се

Or. en

Изменение 1819
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) електронно подаване на 
уведомления от доверени податели на 
сигнали съгласно член 19, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси;

б) електронно подаване на 
уведомления от доверени податели на 
сигнали съгласно член 19, включително, 
ако е необходимо, чрез приложно-
програмни интерфейси, и което 
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позволява водене на регистри, и 
когато е възможно, автоматично 
публикуване на всички съответни 
статистически данни;

Or. en

Изменение 1820
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) условия и критерии за щателно 
подаване на уведомления от доверени 
податели на сигнали съгласно член 19;

Or. en

Изменение 1821
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специфични интерфейси, 
включително приложно-програмни 
интерфейси, за да се улесни спазването 
на задълженията, посочени в членове 30 
и 31;

в) специфични интерфейси, 
включително приложно-програмни 
интерфейси или други механизми, за да 
се улесни спазването на задълженията, 
посочени в членове 30 и 31;

Or. en

Изменение 1822
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария 
Грапини, Петра Камереверт, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Моника Беньова
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оперативната съвместимост на 
хранилищата на реклами, посочени в 
член 30, параграф 2;

д) оперативната съвместимост на 
хранилищата на реклами, посочени в 
член 30, параграф 2, както и на 
приложно-програмните интерфейси, 
посочени в член 33а;

Or. en

Обосновка

В съответствие с допълнителния член 33а относно оперативната съвместимост.

Изменение 1823
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предаване на данни между 
рекламни посредници в подкрепа на 
задълженията за прозрачност съгласно 
член 24, букви б) и в).

е) задълженията за прозрачност 
по член 24 и предаване на данни между 
рекламни посредници в подкрепа на 
задълженията за прозрачност съгласно 
член 24.

Or. en

Изменение 1824
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъпност на елементите и 
функциите на онлайн платформи и 
цифрови услуги за хора с увреждания.
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Or. en

Изменение 1825
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъпност на елементите и 
функциите на онлайн платформи и 
цифрови услуги за хора с увреждания, 
насочени към последователност и 
съгласуваност със съществуващите 
хармонизирани изисквания за 
достъпност, когато тези елементи и 
функции още не са обхванати от 
съществуващите хармонизирани 
европейски стандарти.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия, съгласно задължението по Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, следва да насърчава и улеснява достъпността за лица с 
увреждания, включително чрез популяризиране на технически стандарти като EN 301 
549 (Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ). Това вече е направено 
за други законодателни актове на Съюза, целящи да подобрят достъпността за хора 
с увреждания (напр. Директивата относно достъпността на уебсайтовете).

Изменение 1826
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъпност на елементите и 
функциите на онлайн платформи и 
цифрови услуги за хора с увреждания, 
насочени към последователност и 
съгласуваност със съществуващите 
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хармонизирани изисквания за 
достъпност, когато тези елементи и 
функции още не са обхванати от 
съществуващите хармонизирани 
европейски стандарти

Or. en

Обосновка

Европейската комисия, съгласно задължението по Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, следва да насърчава и улеснява достъпността за лица с 
увреждания, включително чрез популяризиране на технически стандарти като EN 301 
549 (Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ). Това вече е направено 
за други законодателни актове на Съюза, целящи да подобрят достъпността за хора 
с увреждания (напр. Директивата относно достъпността на уебсайтовете).

Изменение 1827
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 34 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъпност на елементите и 
функциите на онлайн платформи и 
цифрови услуги за хора с увреждания, 
насочени към последователност и 
съгласуваност със съществуващите 
хармонизирани изисквания за 
достъпност, когато тези елементи и 
функции още не са обхванати от 
съществуващите хармонизирани 
европейски стандарти

Or. en

Обосновка

Ако са наложени изисквания за достъпност, то тогава следва да се създадат 
допълнителни стандарти. Тези нови стандарти ще надграждат съществуващите 
стандарти относно достъпността на уебсайтовете и другите стандарти за 
достъпност.
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Изменение 1828
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) основани на саморегулиране, 
подлежащи на сертифициране и 
машинночитаеми критерии за 
прозрачност на собствеността и 
професионализъм на редакционните 
процеси с цел идентифициране на 
надеждни източници на информация 
съгласно член 24а;

Or. en

Изменение 1829
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) защита и насърчаване на 
правата и благосъстоянието на 
децата, хармонизирани с 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Общия коментар № 25 по 
Конвенцията.

Or. en

Изменение 1830
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eа (нова)



PE695.159v01-00 142/172 AM\1235642BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) задължения за прозрачно 
докладване съгласно член 13;

Or. en

Изменение 1831
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) достъпност на елементите и 
функциите на онлайн платформи и 
цифрови услуги за хора с увреждания, 
насочени към последователност и 
съгласуваност със съществуващите 
хармонизирани изисквания за 
достъпност, когато тези елементи и 
функции още не са обхванати от 
съществуващите хармонизирани 
европейски стандарти.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия, съгласно задължението по Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, следва да насърчава и улеснява достъпността за лица с 
увреждания, включително чрез популяризиране на технически стандарти като EN 301 
549 (Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ). Това вече е направено 
за други законодателни актове на Съюза, целящи да подобрят достъпността за хора 
с увреждания (напр. Директивата относно достъпността на уебсайтовете).

Изменение 1832
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) проектирането на онлайн 
интерфейси, наред с другото, относно 
приемането и промените в общите 
условия, настройките, рекламните 
практики, системите за 
препоръчване и решенията в процеса 
на модериране на съдържание с цел 
предотвратяване на неясни модели.

Or. en

Изменение 1833
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква eв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) потребление на 
електроенергия, вода и топлинна 
енергия, включително такова 
потребление от изкуствен интелект 
и системи за препоръчване, 
използвани от много големи онлайн 
платформи.

Or. en

Изменение 1834
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква ег (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) наличие на достатъчно данни, 
което цели да се намали генерирането 
на данни, по-специално на преноса на 
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данни, включително като се намалява 
свързаното потребление на 
електроенергия, вода и топлинна 
енергия, както и ресурси от 
центровете за данни.

Or. en

Изменение 1835
Лише Схренемахер, Барт Гротхойс, Хилде Вотманс, Марко Дзуло, Карен 
Мелкиор, Мортен Льокегор, Адриан Васкес Лазара, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията подкрепя и 
насърчава разработването и 
прилагането на промишлени 
стандарти, определени от 
съответните европейски и 
международни органи по 
стандартизация, с цел защита и 
насърчаване на правата на детето, 
чието спазване, след като бъдат 
приети, ще бъде задължително за 
много големите онлайн платформи, 
най-малко за следното:
a) удостоверяване и проверка на 
възрастта;
б) оценки на въздействието върху 
децата;
в) насочено към децата и съобразено с 
възрастта проектиране;
г) насочени към децата и съобразени с 
възрастта общи условия.

Or. en

Изменение 1836
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези стандарти насърчават високо 
ниво на качество и не може да водят 
до намаляване на задълженията, 
свързани с приложимото 
законодателство. При приемането им 
от онлайн платформите, 
предвидените в членове 26, 27 и 28 
доклади ги вземат предвид в своята 
оценка. Европейският съвет за 
цифровите услуги, Комисията и 
компетентните координатори на 
цифровите услуги също ги вземат 
предвид при прилагането на същите 
членове.

Or. fr

Изменение 1837
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията подкрепя 
актуализирането на стандартите в 
светлината на технологичното развитие 
и поведението на получателите на 
въпросните услуги.

2. Европейският съвет за 
цифровите услуги в сътрудничество с 
Комисията подкрепя актуализирането 
на стандартите в светлината на 
технологичното развитие и поведението 
на получателите на въпросните услуги.

Or. fr

Изменение 1838
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията подкрепя 
актуализирането на стандартите в 
светлината на технологичното развитие 
и поведението на получателите на 
въпросните услуги.

2. Комисията подкрепя 
актуализирането на стандартите и 
насоките в светлината на 
технологичното и законодателното 
развитие и поведението на получателите 
на въпросните услуги.

Or. en

Изменение 1839
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Алекс Аджус Салиба, Йоан-Рареш Богдан, Джозиан Кутаяр, Ева 
Каили

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията подкрепя и 
насърчава разработването и 
прилагането на стандарти в сектора, 
определени от съответните 
европейски и международни органи по 
стандартизация, с цел защита и 
насърчаване на правата на детето, 
спазването на които, след като 
бъдат приети, ще бъде 
задължително, поне за следното:
а) удостоверяване и проверка на 
възрастта съгласно член 13;
б) оценки на въздействието върху 
децата съгласно член 13;
в) съобразени с възрастта общи 
условия съгласно член 12;
г) проектиране, насочено към 
децата, съгласно член 13.

Or. en
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Изменение 1840
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 34 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато някой от стандартите 
по параграф 1 не е бил приет до [24 
месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент], Комисията 
може да приеме делегиран акт в 
съответствие с член 69 за определяне 
на правила, насоки или образец за 
хармонизирано прилагане на 
приложимите членове.
След като се установи стандарт, 
Комисията спира работата по 
делегирания си акт или го оттегля, 
ако вече е приет.

Or. en

Обосновка

Наличието на хармонизирани системи сред всички доставчици е в интерес на всички 
ползватели. Доставчиците в сектора следва да имат възможност да ги договорят 
помежду си. Но ако те не могат да направят това в разумен период от време, на 
Комисията следва да бъде предоставено правомощие да го направи.

Изменение 1841
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се гарантира 
съответствието с правото на Съюза, 
преди изпълнението Комисията 
извършва задълбочени оценки на 
въздействието най-малко по 
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отношение на параграф 1, букви а), б) 
и (ба нова). По-специално такива 
механизми не водят до автоматично 
налагане на ограничения върху 
докладваното съдържание.

Or. en

Изменение 1842
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, 
Биляна Борзан, Евелин Гебхарт, Моника Беньова, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Липсата на такива стандарти, 
определени в настоящия член, не 
следва да възпрепятства 
навременното прилагане на мерките, 
посочени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1843
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Кодекси за поведение

1. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги 
насърчават и улесняват изготвянето 
на кодекси за поведение на равнището 
на Съюза, за да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като вземат предвид по-
специално специфичните 
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предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно 
съдържание и системни рискове в 
съответствие с правото на Съюза, 
по-специално в областта на 
конкуренцията и защитата на 
личните данни.
2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, 
Комисията може да покани 
съответните много големи онлайн 
платформи, други много големи 
онлайн платформи, други онлайн 
платформи и други доставчици на 
посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации 
на гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват 
в изготвянето на кодекси за 
поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка 
за редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите 
от тях.
3. При прилагането на параграфи 
1 и 2 Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги се 
стремят да гарантират, че 
кодексите за поведение определят 
ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението 
за измерване на постигането на тези 
цели и надлежно отчитат нуждите 
и интересите на всички 
заинтересовани страни, включително 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че 
участниците докладват редовно на 
Комисията и на съответните си 
координатори на цифровите услуги по 
място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите 
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от тях, сравнени с ключовите 
показатели за изпълнение, които те 
съдържат.
4. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги 
преценяват дали кодексите за 
поведение отговарят на целите, 
посочени в параграфи 1 и 3, и 
извършват редовен контрол и оценка 
на постигането на тези цели. Те 
публикуват своите заключения.
5. Европейският съвет за 
цифровите услуги извършва редовен 
контрол и оценка на постигането на 
целите на кодексите за поведение, 
като взема предвид ключовите 
показатели за изпълнение, които те 
могат да съдържат.

Or. fr

Изменение 1844
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Кодекси за поведение

1. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги 
насърчават и улесняват изготвянето 
на кодекси за поведение на равнището 
на Съюза, за да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като вземат предвид по-
специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно 
съдържание и системни рискове в 
съответствие с правото на Съюза, 
по-специално в областта на 
конкуренцията и защитата на 
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личните данни.
2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, 
Комисията може да покани 
съответните много големи онлайн 
платформи, други много големи 
онлайн платформи, други онлайн 
платформи и други доставчици на 
посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации 
на гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват 
в изготвянето на кодекси за 
поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка 
за редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите 
от тях.
3. При прилагането на параграфи 
1 и 2 Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги се 
стремят да гарантират, че 
кодексите за поведение определят 
ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението 
за измерване на постигането на тези 
цели и надлежно отчитат нуждите 
и интересите на всички 
заинтересовани страни, включително 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че 
участниците докладват редовно на 
Комисията и на съответните си 
координатори на цифровите услуги по 
място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите 
от тях, сравнени с ключовите 
показатели за изпълнение, които те 
съдържат.
4. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги 
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преценяват дали кодексите за 
поведение отговарят на целите, 
посочени в параграфи 1 и 3, и 
извършват редовен контрол и оценка 
на постигането на тези цели. Те 
публикуват своите заключения.
5. Европейският съвет за 
цифровите услуги извършва редовен 
контрол и оценка на постигането на 
целите на кодексите за поведение, 
като взема предвид ключовите 
показатели за изпълнение, които те 
могат да съдържат.

Or. en

Изменение 1845
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги 
насърчават и улесняват изготвянето на 
кодекси за поведение на равнището на 
Съюза, за да допринесат за правилното 
прилагане на настоящия регламент, като 
вземат предвид по-специално 
специфичните предизвикателства при 
справянето с различни видове 
незаконно съдържание и системни 
рискове в съответствие с правото на 
Съюза, по-специално в областта на 
конкуренцията и защитата на 
личните данни.

1. Комисията и Агенцията 
улесняват изготвянето и прилагането 
на кодекси за поведение на равнището 
на Съюза, за да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като вземат предвид по-
специално специфичните 
предизвикателства и отговорности при 
цялостното справяне с различни 
видове незаконно съдържание и 
системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза. Следва да се обърне 
специално внимание на това да се 
избегне контрапродуктивно 
въздействие върху конкуренцията, 
достъпа до данни и сигурността, 
общата забрана за контрол и правата 
на физическите лица. Комисията и 
Агенцията одобряват и са страна по 
всеки такъв кодекс за поведение, за да 
се гарантират адекватна отчетност 
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и средства за правна защита за 
физическите лица.

Or. en

Изменение 1846
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 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза, за да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като вземат 
предвид по-специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално в 
областта на конкуренцията и защитата 
на личните данни.

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на доброволни 
кодекси за поведение на равнището на 
Съюза, за да допринесат за правилното 
прилагане на настоящия регламент, като 
вземат предвид по-специално 
специфичните предизвикателства при 
справянето с различни видове незаконно 
съдържание и системни рискове в 
съответствие с правото на Съюза, по-
специално в областта на конкуренцията 
и защитата на личните данни. 
Комисията също така насърчава и 
улеснява редовния преглед и 
адаптиране на кодексите за 
поведение, за да се гарантира, че те са 
подходящи за целта.

Or. en

Изменение 1847
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Европейският съвет 1. Комисията и Европейският съвет 
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за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза, за да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като вземат 
предвид по-специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално в 
областта на конкуренцията и защитата 
на личните данни.

за цифровите услуги могат да 
насърчават и улесняват изготвянето на 
кодекси за поведение на равнището на 
Съюза, за да допринесат за 
ефективното прилагане на настоящия 
регламент, като вземат предвид по-
специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално в 
областта на защитата на 
потребителите, конкуренцията и 
защитата на личните данни, както и с 
Хартата на основните права.

Or. en

Изменение 1848
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза, за да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като вземат 
предвид по-специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално в 
областта на конкуренцията и защитата 
на личните данни.

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза, за да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като вземат 
предвид по-специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание, 
определено в правото на Съюза и 
националното право, и системни 
рискове в съответствие с правото на 
Съюза, по-специално в областта на 
конкуренцията и защитата на личните 
данни.

Or. en
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Изменение 1849
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза, за да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като вземат 
предвид по-специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално в 
областта на конкуренцията и защитата 
на личните данни.

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги имат право да 
изискват и улесняват изготвянето на 
кодекси за поведение на равнището на 
Съюза, за да допринесат за правилното 
прилагане на настоящия регламент, като 
вземат предвид по-специално 
специфичните предизвикателства при 
справянето с различни видове незаконно 
съдържание и системни рискове в 
съответствие с правото на Съюза, по-
специално в областта на конкуренцията 
и защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 1850
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза, за да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като вземат 
предвид по-специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и системни рискове в съответствие с 
правото на Съюза, по-специално в 
областта на конкуренцията и защитата 
на личните данни.

1. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги могат да 
насърчават и улесняват изготвянето на 
доброволни кодекси за поведение на 
равнището на Съюза, за да допринесат 
за правилното прилагане на настоящия 
регламент, като вземат предвид по-
специално специфичните 
предизвикателства при справянето с 
различни видове незаконно съдържание 
и неблагоприятни въздействия в 
съответствие с правото на Съюза, по-
специално в областта на конкуренцията 
и защитата на личните данни.



PE695.159v01-00 156/172 AM\1235642BG.docx

BG

Or. en

Изменение 1851
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, 
Комисията може да покани 
съответните много големи онлайн 
платформи, други много големи 
онлайн платформи, други онлайн 
платформи и други доставчици на 
посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации 
на гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват 
в изготвянето на кодекси за 
поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка 
за редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите 
от тях.

заличава се

Or. en

Изменение 1852
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 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 2. Когато възникне значителен 
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системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията, 
със съгласието на Европейския съвет 
за цифровите услуги, може да покани 
съответните онлайн платформи, други 
много големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

Or. en

Изменение 1853
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера, Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
съответни заинтересовани страни, да 
участват в изготвянето на кодекси за 
поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
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специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка за 
редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите от 
тях.

Or. en

Изменение 1854
Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1, буква а) и той засяга 
няколко много големи онлайн 
платформи, Комисията може да покани 
съответните много големи онлайн 
платформи, други много големи онлайн 
платформи, други онлайн платформи и 
други доставчици на посреднически 
услуги, когато това е целесъобразно, 
както и организации на гражданското 
общество и други заинтересовани 
страни, да участват в изготвянето на 
кодекси за поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка за 
редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите от 
тях.

Or. en

Изменение 1855
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
отправя искане към съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

Or. en

Изменение 1856
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
приканва съответните много големи 
онлайн платформи, други много големи 
онлайн платформи, други онлайн 
платформи и други доставчици на 
посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
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включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

Or. en

Обосновка

Напълно логично е Комисията да включи много големите онлайн платформи (и други) 
да участват в изготвянето на кодексите. Не е ясно защо това ще е възможно само за 
Комисията.

Изменение 1857
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

2. Когато възникнат значителни 
неблагоприятни въздействия по 
смисъла на член 26, параграф 1 и те 
засягат няколко много големи онлайн 
платформи, Комисията може да покани 
съответните много големи онлайн 
платформи, други много големи онлайн 
платформи, други онлайн платформи и 
други доставчици на посреднически 
услуги, когато това е целесъобразно, 
както и организации на гражданското 
общество и други заинтересовани 
страни, да участват в изготвянето на 
кодекси за поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка за 
редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите от 
тях.

Or. en
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Изменение 1858
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

2. Когато възникне системен риск 
по смисъла на член 26, параграф 1 и 
засяга няколко много големи онлайн 
платформи, Комисията приканва 
съответните много големи онлайн 
платформи, други много големи онлайн 
платформи, други онлайн платформи и 
други доставчици на посреднически 
услуги, когато това е целесъобразно, 
както и организации на гражданското 
общество и други заинтересовани 
страни, да участват в изготвянето на 
кодекси за поведение, включително чрез 
определяне на ангажименти за 
предприемане на специфични мерки за 
смекчаване на риска, както и на рамка за 
редовно докладване относно 
предприетите мерки и резултатите от 
тях.

Or. en

Изменение 1859
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
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онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

Or. en

Изменение 1860
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 35 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С изключение на действията 
по член 27, параграф 1д, от 
доставчиците на посреднически 
услуги не се изисква да се присъединят 
към такива кодекси за поведение, 
освен на доброволни начала, и могат 
да оттеглят съгласието си по всяко 
време.

Or. en

Обосновка

Освен ако даден доставчик не е упълномощен да се присъедини към кодекс, какъвто 
може би е случаят с много голяма онлайн платформа, всички кодекси са доброволни. 
Това следва да се запише ясно в регламента.

Изменение 1861
Марцел Колая
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 
1 и 2 Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги се 
стремят да гарантират, че 
кодексите за поведение определят 
ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението 
за измерване на постигането на тези 
цели и надлежно отчитат нуждите 
и интересите на всички 
заинтересовани страни, включително 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че 
участниците докладват редовно на 
Комисията и на съответните си 
координатори на цифровите услуги по 
място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите 
от тях, сравнени с ключовите 
показатели за изпълнение, които те 
съдържат.

заличава се

Or. en

Изменение 1862
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели 

3. При прилагането на параграфи 1 
и/или 2 Комисията и Агенцията се 
стремят да гарантират, че кодексите за 
поведение:
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и надлежно отчитат нуждите и 
интересите на всички заинтересовани 
страни, включително гражданите, на 
равнището на Съюза. Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги също така се стремят да 
гарантират, че участниците докладват 
редовно на Комисията и на съответните 
си координатори на цифровите услуги 
по място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите от 
тях, сравнени с ключовите показатели за 
изпълнение, които те съдържат.

а) определят ясно техните 
специфични цели;
б) определят естеството на 
проблема на обществената политика, 
който се решава, и ролята на 
публичните органи в допълването на 
дейностите, предприети като част 
от кодекса;
в) съдържат ключови показатели за 
изпълнението за измерване на 
постигането на техните цели;
г) съдържат механизми за 
независима оценка на постигането на 
техните цели и за идентифициране 
или предвиждане на възможни 
контрапродуктивни въздействия;
д) съдържат механизми за 
адаптиране или оттегляне на 
кодекса, ако няма съответствие с 
неговите специфични цели или ако са 
идентифицирани контрапродуктивни 
въздействия;
е) напълно зачитат нуждите и 
интересите на всички заинтересовани 
страни, включително на физическите 
лица.

Комисията и Агенцията също така 
гарантират, че участниците докладват 
редовно на Комисията и на съответните 
си координатори на цифровите услуги 
по място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите от 
тях, сравнени с ключовите показатели за 
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изпълнение, които те съдържат.

Or. en

Обосновка

Това има за цел да придаде структура на предложението на Комисията, както и по-
точно да го приведе в съответствие с Препоръка CM/Rec(2018)2 на Комитета на 
министрите към държавите членки относно ролите и отговорностите на интернет 
посредниците и с „Best practices towards effective legal and procedural frameworks for 
self-regulatory and co-regulatory mechanisms of content moderation“ (Най -добри 
практики за ефективни правни и процедурни рамки за механизми за „саморегулиране“ 
и „съвместно регулиране“, за модериране на съдържание) на Съвета на Европа, 
публикувани през юни 2021 г.

Изменение 1863
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, 
съдържат ключови показатели за 
изпълнението за измерване на 
постигането на тези цели и надлежно 
отчитат нуждите и интересите на всички 
заинтересовани страни, включително 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

3. При прилагането на параграф 1 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги гарантират 
балансирано, приобщаващо, 
многостранно и прозрачно управление 
на кодексите за поведение. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги гарантират 
участието и пълноценното включване 
на организациите на гражданското 
общество, представляващи 
обществения интерес, че кодексите за 
поведение определят ясни и точни 
разпоредби и цели по отношение на 
основните права, съдържат ефективни 
и конкретни ключови показатели за 
изпълнението за оценка на постигането 
на тези мерки и надлежно отчитат 
нуждите и интересите на всички 
заинтересовани страни, по-специално 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така гарантират, 
че участниците докладват редовно на 
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Комисията и на Европейския съвет за 
цифровите услуги за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с правото и ключовите показатели за 
изпълнение, които те съдържат.

Or. en

Изменение 1864
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 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат. В ключовите 
показатели за изпълнението и 
ангажиментите за докладване следва 
да се вземат предвид разликите 
между различните участници по 
отношение на размера и капацитета.

Or. en



AM\1235642BG.docx 167/172 PE695.159v01-00

BG

Изменение 1865
Лешек Милер, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели 
във връзка с разпространението на 
незаконно съдържание и надлежно 
отчитат нуждите и интересите на всички 
заинтересовани страни, включително 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така се стремят 
да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

Or. en

Изменение 1866
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели във връзка 
с разпространението на незаконно 
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измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

съдържание, съдържат ключови 
показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

Or. en

Изменение 1867
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги гарантират, че 
кодексите за поведение определят ясно 
техните цели, съдържат набор от 
хармонизирани ключови показатели за 
изпълнението за измерване на 
постигането на тези цели и надлежно 
отчитат нуждите и интересите на всички 
заинтересовани страни, включително 
гражданите, на равнището на Съюза. 
Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги също така гарантират, 
че участниците докладват редовно на 
Комисията и на съответните си 
координатори на цифровите услуги за 
всички предприети мерки и за 
резултатите от тях, сравнени с 
ключовите показатели за изпълнение, 
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които те съдържат. които те съдържат, за да се улесни 
ефективният мониторинг между 
платформите.

Or. en

Изменение 1868
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 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на равнището 
на Съюза. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че при 
необходимост участниците докладват 
редовно на Комисията и на съответните 
си координатори на цифровите услуги 
по място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите от 
тях, сравнени с ключовите показатели за 
изпълнение, които те съдържат.

Or. en

Обосновка

За разлика от други изисквания, кодексите за поведение обикновено са доброволни 
мерки, при които някои действия са еднократни, а други продължават. Поради това 
всяко докладване следва да се извършва само когато е необходимо, тъй като в 
противен случай изискването ще обезкуражи членството в кодексите.
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Изменение 1869
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги преценяват 
дали кодексите за поведение отговарят 
на целите, посочени в параграфи 1 и 3, и 
извършват редовен контрол и оценка на 
постигането на тези цели. Те 
публикуват своите заключения.

4. Комисията и Агенцията 
преценяват дали кодексите за поведение 
отговарят на целите, посочени в 
параграфи 1 и 3, и поне веднъж 
годишно извършват редовен контрол и 
оценка на постигането на тези цели, 
като включват най-малко следното:
а) развитието на мащаба и 
естеството на проблема на 
обществената политика, разглеждан 
от съответния кодекс;
б) наличието или появата на 
търговски интереси от страна на 
онлайн платформата, които могат 
да предотвратят успешното 
прилагане на кодекса;
в) дали има подходящи предпазни 
мерки за гарантиране на правата на 
физическите лица и предприятията.
Те публикуват своите заключения.

Or. en

Изменение 1870
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги преценяват дали 
кодексите за поведение отговарят на 
целите, посочени в параграфи 1 и 3, и 

4. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги преценяват дали 
кодексите за поведение отговарят на 
целите, посочени в параграфи 1 и 3, и 
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извършват редовен контрол и оценка на 
постигането на тези цели. Те 
публикуват своите заключения.

извършват редовен контрол и оценка на 
постигането на тези цели, и публикуват 
своите заключения. Освен това те 
гарантират наличието на общ 
механизъм за предупреждение, 
управляван на равнището на Съюза, 
който дава възможност за 
координирани реакции в реално време.

Or. en

Изменение 1871
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги преценяват дали 
кодексите за поведение отговарят на 
целите, посочени в параграфи 1 и 3, и 
извършват редовен контрол и оценка на 
постигането на тези цели. Те 
публикуват своите заключения.

4. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги могат да 
преценяват дали кодексите за поведение 
отговарят на целите, посочени в 
параграфи 1 и 3, и могат да извършват 
редовен контрол и оценка на 
постигането на тези цели. Те 
публикуват своите заключения.

Or. en

Изменение 1872
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги извършва редовен контрол и 
оценка на постигането на целите на 
кодексите за поведение, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 

5. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги извършват 
редовен и прозрачен контрол и оценка 
на постигането или неспазването на 
кодексите за поведение, като вземат 
предвид настоящия регламент, друго 
приложимо право, обратната 
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съдържат. информация от заинтересованите 
страни, както и ключовите показатели 
за изпълнение, които те могат да 
съдържат. Ако резултатите от 
оценката показват, че кодексът или 
кодексите за поведение са 
неефективни или че ангажиментите 
не се изпълняват, компетентните 
координатори на цифровите услуги 
налагат ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции. Освен това 
Комисията внася законодателно 
предложение съгласно обикновената 
законодателна процедура.

Or. en


