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Изменение 1302
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато дадена онлайн 
платформа разполага с информация, 
указваща, че доверен подател на 
сигнали е подал значителен брой 
недостатъчно точни или 
недостатъчно обосновани 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 
информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане 
на жалби, посочени в член 17, 
параграф 3, тя съобщава тази 
информация на координатора на 
цифровите услуги, който е 
предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и 
подкрепящи документи.

заличава се

Or. en

Изменение 1303
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато дадена онлайн платформа 
разполага с информация, указваща, че 
доверен подател на сигнали е подал 
значителен брой недостатъчно точни 
или недостатъчно обосновани 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 

5. Когато дадена онлайн платформа 
разполага с информация, указваща, че 
доверен подател на сигнали е подал 
значителен брой недостатъчно точни 
или недостатъчно обосновани 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 
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информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, посочени в член 17, параграф 3, 
тя съобщава тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 
който е предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и подкрепящи 
документи.

информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, посочени в член 17, параграф 3, 
тя съобщава тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 
който е предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и подкрепящи 
документи. През този период на 
разследване от координатора на 
цифровите услуги довереният 
подател на сигнали се третира като 
недоверен подател на сигнали, когато 
използва механизмите, посочени в 
член 14, ако не е спрян съгласно член 
20.

Or. en

Обосновка

Ако тече разследване, всяко приоритетно третиране следва да бъде спряно.

Изменение 1304
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато дадена онлайн платформа 
разполага с информация, указваща, че 
доверен подател на сигнали е подал 
значителен брой недостатъчно точни 
или недостатъчно обосновани 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 
информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, посочени в член 17, параграф 3, 
тя съобщава тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 

5. Когато дадена онлайн платформа 
разполага с информация, указваща, че 
доверен подател на сигнали е подал 
незначителен брой недостатъчно 
точни, неточни или недостатъчно 
обосновани уведомления чрез 
механизмите, посочени в член 14, 
включително информация, събрана във 
връзка с обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, посочени в член 17, параграф 3, 
тя съобщава тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 
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който е предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и подкрепящи 
документи.

който е предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и подкрепящи 
документи.

Or. en

Изменение 1305
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато дадена онлайн платформа 
разполага с информация, указваща, че 
доверен подател на сигнали е подал 
значителен брой недостатъчно точни 
или недостатъчно обосновани 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 
информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, посочени в член 17, параграф 3, 
тя съобщава тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 
който е предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и подкрепящи 
документи.

5. Когато дадена онлайн платформа 
разполага с информация, указваща, че 
доверен подател на сигнали е подал 
значителен брой неправомерни 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, включително 
информация, събрана във връзка с 
обработването на жалби чрез 
вътрешните системи за разглеждане на 
жалби, посочени в член 17, параграф 3, 
тя съобщава тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 
който е предоставил статута на доверен 
подател на сигнали на съответното 
образувание, като предоставя 
необходимите обяснения и подкрепящи 
документи.

Or. en

Изменение 1306
Клара Понсати Обиолс

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато получателите на 
услугата, организациите на 
потребителите или други 
организации на гражданското 
общество или която и да е трета 
страна с легитимен интерес считат, 
че има разумни основания да се смята, 
че доверен подател на сигнали е подал 
значителен брой недостатъчно 
точни или недостатъчно обосновани 
уведомления чрез механизмите, 
посочени в член 14, той има право да 
съобщи тази информация на 
координатора на цифровите услуги, 
който е предоставил статута на 
доверен подател на сигнали.

Or. en

Изменение 1307
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Координаторът на цифровите 
услуги, който е предоставил статута 
на доверен подател на сигнали на 
дадено образувание, отнема този 
статут, ако установи, след 
разследване по собствена инициатива 
или въз основа на информация, 
получена от трети страни, 
включително информацията, 
предоставена от онлайн платформа 
съгласно параграф 5, че образуванието 
вече не отговаря на условията, 
посочени в параграф 2. Преди да 
отнеме този статут, 
координаторът на цифровите услуги 
предоставя на образуванието 
възможност да предприеме мерки в 

заличава се



AM\1235643BG.docx 7/172 PE695.162v01-00

BG

отговор на констатациите от 
разследването и на намерението да се 
отнеме статута на образуванието 
като доверен подател на сигнали.

Or. en

Изменение 1308
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Андреа Каропо, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Координаторът на цифровите 
услуги, който е предоставил статута на 
доверен подател на сигнали на дадено 
образувание, отнема този статут, ако 
установи, след разследване по собствена 
инициатива или въз основа на 
информация, получена от трети страни, 
включително информацията, 
предоставена от онлайн платформа 
съгласно параграф 5, че образуванието 
вече не отговаря на условията, посочени 
в параграф 2. Преди да отнеме този 
статут, координаторът на цифровите 
услуги предоставя на образуванието 
възможност да предприеме мерки в 
отговор на констатациите от 
разследването и на намерението да се 
отнеме статута на образуванието като 
доверен подател на сигнали.

6. Координаторът на цифровите 
услуги, който е предоставил статута на 
доверен подател на сигнали на дадено 
образувание, отнема този статут, ако 
установи, след извършено без излишно 
забавяне разследване по собствена 
инициатива или въз основа на 
информация, получена от трети страни, 
включително информацията, 
предоставена от онлайн платформа 
съгласно параграф 5, че образуванието 
вече не отговаря на условията, посочени 
в параграф 2. Преди да отнеме този 
статут, координаторът на цифровите 
услуги предоставя на образуванието 
възможност да предприеме мерки в 
отговор на констатациите от 
разследването и на намерението да се 
отнеме статута на образуванието като 
доверен подател на сигнали.

Or. en

Изменение 1309
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 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Координаторът на цифровите 
услуги, който е предоставил статута на 
доверен подател на сигнали на дадено 
образувание, отнема този статут, ако 
установи, след разследване по собствена 
инициатива или въз основа на 
информация, получена от трети страни, 
включително информацията, 
предоставена от онлайн платформа 
съгласно параграф 5, че образуванието 
вече не отговаря на условията, посочени 
в параграф 2. Преди да отнеме този 
статут, координаторът на цифровите 
услуги предоставя на образуванието 
възможност да предприеме мерки в 
отговор на констатациите от 
разследването и на намерението да се 
отнеме статута на образуванието като 
доверен подател на сигнали.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 1310
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Координаторът на цифровите 
услуги, който е предоставил статута на 
доверен подател на сигнали на дадено 
образувание, отнема този статут, ако 
установи, след разследване по собствена 
инициатива или въз основа на 
информация, получена от трети страни, 

(Не се отнася до българския текст.) 
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включително информацията, 
предоставена от онлайн платформа 
съгласно параграф 5, че образуванието 
вече не отговаря на условията, посочени 
в параграф 2. Преди да отнеме този 
статут, координаторът на цифровите 
услуги предоставя на образуванието 
възможност да предприеме мерки в 
отговор на констатациите от 
разследването и на намерението да се 
отнеме статута на образуванието като 
доверен подател на сигнали.

Or. en

Изменение 1311
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да издаде 
насоки за подпомагане на онлайн 
платформите и координаторите на 
цифровите услуги при прилагането на 
параграфи 5 и 6.

заличава се

Or. en

Изменение 1312
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 

7. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
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може да издаде насоки за подпомагане 
на онлайн платформите и 
координаторите на цифровите услуги 
при прилагането на параграфи 5 и 6.

издава насоки за начина на прилагане 
и доказване на условията на параграф 
2 и може да издаде насоки за 
подпомагане на онлайн платформите и 
координаторите на цифровите услуги 
при прилагането на параграфи 5 и 6.

Or. en

Обосновка

До постигане на съгласие относно стандарт в сектора следва да се издадат насоки, 
за да се гарантира, че всеки координатор на цифрови услуги прилага едни и същи 
основни правила спрямо доверените податели на сигнали. Тъй като доверените 
податели на сигнали могат да извършват дейност през граница, това е важно, за да 
се предотврати търсенето на най-благоприятната правна система.

Изменение 1313
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
може да издаде насоки за подпомагане 
на онлайн платформите и 
координаторите на цифровите услуги 
при прилагането на параграфи 5 и 6.

7. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
издава насоки за подпомагане на онлайн 
платформите и координаторите на 
цифровите услуги при прилагането на 
параграфи 2, 4а, 5 и 6.

Or. en

Изменение 1314
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 

7. След консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги Комисията 
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може да издаде насоки за подпомагане 
на онлайн платформите и 
координаторите на цифровите услуги 
при прилагането на параграфи 5 и 6.

издава насоки за подпомагане на онлайн 
платформите и координаторите на 
цифровите услуги при прилагането на 
параграфи 5 и 6.

Or. en

Изменение 1315
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да издаде 
насоки за подпомагане на онлайн 
платформите и координаторите на 
цифровите услуги при прилагането на 
параграфи 5 и 6.

7. Агенцията може да издаде 
насоки за подпомагане на онлайн 
платформите и координаторите на 
цифровите услуги при прилагането на 
параграфи 5 и 6.

Or. en

Изменение 1316
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Известията, подадени от 
местни, регионални и национални 
органи, се обработват и разрешават 
със същата степен на приоритет и 
забавяне както уведомленията, 
предоставяни от организации със 
статут на доверени податели.

Or. en
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Обосновка

Обосновка: Въпреки че въвеждането на схемата за доверени податели на сигнали е 
добре приета, уведомленията, предоставени от публичните органи, следва да се 
третират най-малкото по същия начин като тези, предоставени от определени 
доверени податели на сигнали. Обратното потенциално би предоставило на частните 
субекти правомощия за надзор от по-високо равнище като на публичните органи.

Изменение 1317
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 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Изисквания за достъпност за онлайн 

платформи
1. Доставчиците на онлайн 
платформи, които предлагат услуги в 
Съюза, гарантират, че създават и 
предоставят услуги в съответствие с 
изискванията за достъпност, 
посочени в раздел III, раздел IV, раздел 
VI и раздел VII от приложение I към 
Директива (ЕС) 2019/882.
2. Доставчиците на онлайн 
платформи подготвят необходимата 
информация в съответствие с 
приложение V към Директива (ЕС) 
2019/882 и поясняват как услугите 
отговарят на приложимите 
изисквания за достъпност. 
Информацията се предоставя на 
обществеността в писмен и устен 
вид, включително по начин, който е 
достъпен за хората с увреждания. 
Доставчиците на онлайн платформи 
съхраняват тази информация за срока 
на предоставяне на услугата.
3. Доставчиците на онлайн 
платформи гарантират, че 
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информацията, формулярите и 
предоставените мерки в 
съответствие с настоящия 
регламент се предоставят по начин, 
който е лесен за намиране, достъпни 
за хора с увреждания.
4. Доставчиците на онлайн 
платформи, които предлагат такива 
услуги, гарантират, че са налице 
процедури, така че предоставянето 
на услуги да продължи да бъде в 
съответствие с приложимите 
изисквания за достъпност. 
Промените в характеристиките на 
предоставянето на услугата, 
промените в приложимите 
изисквания за достъпност и 
промените в хармонизираните 
стандарти или в техническите 
спецификации, чрез позоваване на 
които услугата се определя като 
съответстваща на изискванията за 
достъпност, се вземат предвид по 
подходящ начин от доставчиците на 
посреднически услуги.
5. В случай на несъответствие 
доставчиците на онлайн платформи 
предприемат коригиращи мерки, 
необходими за привеждане на 
услугата в съответствие с 
приложимите изисквания за 
достъпност.
6. При получаване на мотивирано 
искане от компетентен орган 
доставчикът на онлайн платформи 
предоставя на него цялата 
информация, необходима за доказване 
на съответствието на услугата с 
приложимите изисквания за 
достъпност. По искане на този орган 
те си сътрудничат с него при всяко 
действие, предприето с цел 
привеждане на услугата в 
съответствие с посочените 
изисквания.
7. Онлайн платформите, които 
са в съответствие с хармонизирани 
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стандарти или части от 
хармонизирани стандарти, чиито 
данни са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се счита, че съответстват на 
изискванията за достъпност от 
настоящия регламент дотолкова, 
доколкото тези стандарти или 
части от стандарти обхващат тези 
изисквания.
8. Онлайн платформите, които 
са в съответствие с техническите 
спецификации или части от тях, 
приети съгласно Директива (ЕС) 
2019/882, се счита, че съответстват 
на изискванията за достъпност от 
настоящия регламент дотолкова, 
доколкото тези технически 
спецификации или части от тях 
обхващат тези изисквания.

Or. en

Обосновка

Изискване към онлайн платформите да вземат предвид достъпността при 
проектирането на своите услуги. Такова изискване би било пропорционално на онлайн 
платформите поради тяхната роля и влияние, докато изискването към всички 
доставчици на хостинг услуги вероятно би било непропорционално.

Изменение 1318
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание. Всяко 
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незаконно съдържание. предварително предупреждение дава 
на получателя на услугата разумен 
период от време да предостави 
обосновка на онлайн платформата, за 
да прецени, че информацията, за 
която се отнася спирането, не е явно 
незаконна. Тези обосновки подлежат 
на преглед от човек.

Or. en

Обосновка

The US DMCA includes a repeat infringer policy which has led to the blocking of user 
accounts which have not infringed copyright, to the blocking of accounts without prior 
warning and to discouraging users from asserting their rights due to insufficient safeguards. 
To avoid these effects, the repeat infringer policy in the DSA must be more carefully designed. 
The mandatory prior warning, the time limitation of the suspension and the limiting to 
“manifestly illegal content” are all important safeguards that should be maintained, but that 
is not enough. First of all, it is important that a user is given the option to respond and that a 
human on the platform side has to review the justification before a warning is issued. Also, 
providing justification must not be discouraged by threatening with a warning if a recipient 
insists on its rights.

Изменение 1319
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за определен 
период от време предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание, което е 
надлежно обявено за незаконно, както 
е определено в член 2, буква ж). 
Онлайн платформата може да 
поиска подкрепа от координатора на 
цифровите услуги, за да установи 
честотата, за която спирането на 
акаунта се счита за необходимо, и да 
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определи продължителността на 
спирането.

Or. en

Изменение 1320
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание или 
съдържание, което е в нарушение на 
общите им условия.

Or. en

Изменение 1321
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание или такова, 
което е в нарушение на общите им 



AM\1235643BG.docx 17/172 PE695.162v01-00

BG

условия.

Or. en

Обосновка

Това изменение се предлага с цел да се поддържа съгласуваност с членове 14 – 19.

Изменение 1322
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 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и когато е 
пропорционално, след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

Or. en

Обосновка

Не е пропорционално да се изисква изявление след всяко премахване, например на спам 
съобщение.

Изменение 1323
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 

1. След като са отправили 
предварително предупреждение, 
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период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

онлайн платформите преустановяват 
временно за разумен период от време 
или прекратяват предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които многократно 
предоставят явно незаконно 
съдържание.

Or. en

Обосновка

Повторните нарушители следва да бъдат санкционирани по-строго, за да се 
гарантира ефективен и възпиращ ефект на борбата с незаконното съдържание. 
Същото следва да важи и за непрофесионалните жалбоподатели, важно е също така 
да се обезкуражават неоснователните жалби, които биха били в ущърб на целта на 
регламента.

Изменение 1324
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

1. След като са отправили 
предварително предупреждение, 
онлайн платформите може да 
преустановят временно за разумен 
период от време или да прекратят 
предоставянето на своите услуги на 
получателите на услугата, които 
многократно предоставят незаконно 
съдържание.

Or. en

Изменение 1325
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Онлайн местата за търговия 
публикуват информацията за 
търговците, спрени съгласно 
параграф 1, събрана в съответствие с 
член 22, параграф 1, буква а) в базата 
данни, както е посочено в член 15, 
параграф. 4. Когато спирането 
изтече, данните се изтриват от тази 
база данни.

Or. en

Изменение 1326
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Онлайн платформите не 
прилагат механизма за уведомяване и 
действие, посочен в член 14, когато 
посочените получатели са избраници 
или кандидати на изборите по време 
на предизборните кампании.

Or. fr

Изменение 1327
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
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уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, включително доверени 
податели на сигнали, които често 
подават уведомления или жалби, които 
са явно неоснователни.

Ако физическите лица, образуванията 
или жалбоподателите, включително 
доверените податели на сигнали, 
подлежащи на мярка по прекратяване 
на обработката на уведомления и 
жалби, продължат да подават 
уведомления или жалби, които са 
явно неоснователни или се оказват 
неоснователни, онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, доставянето на 
услугите си на тези получатели.

Or. fr

Изменение 1328
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие, вътрешните системи за 
разглеждане на жалби и органите за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
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физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

посочени съответно в членове 14, 17 и 
18, от физически лица или образувания 
или от жалбоподатели, които 
многократно подават уведомления или 
жалби или инициират извънсъдебно 
разрешаване на спорове, които са явно 
неоснователни.

Or. en

Изменение 1329
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни. Този параграф не се 
прилага за доверени податели на 
сигнали съгласно член 19.

Or. en

Изменение 1330
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

2. Доставчиците на хостинг 
услуги може да преустановят 
временно за разумен период от време и 
след като са отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

Or. en

Изменение 1331
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за определен 
период от време и след като са 
отправили най-малко три 
предварителни предупреждения 
обработването на уведомленията и 
жалбите, подадени чрез механизмите за 
уведомяване и действие и вътрешните 
системи за разглеждане на жалби, 
посочени съответно в членове 14 и 17, 
от физически лица или образувания или 
от жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са 
неоснователни.

Or. en
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Изменение 1332
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

2. След като са отправили 
предварително предупреждение, 
онлайн платформите преустановяват 
временно за разумен период от време 
или прекратяват обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

Or. en

Изменение 1333
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които многократно 
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уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

подават уведомления или жалби, които 
са явно неоснователни.

Or. en

Изменение 1334
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Ана-Мишел Асимакопулу, Иван 
Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) абсолютния брой на случаите на 
предоставяне на информация с явно 
незаконно съдържание или на очевидно 
неоснователните уведомления или 
жалби, подадени през изминалата 
година;

а) абсолютния брой на случаите на 
предоставяне на информация с явно 
незаконно съдържание или на очевидно 
неоснователните уведомления или 
жалби, подадени в определен срок;

Or. en

Изменение 1335
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) абсолютния брой на случаите на 
предоставяне на информация с явно 
незаконно съдържание или на очевидно 
неоснователните уведомления или 
жалби, подадени през изминалата 
година;

а) абсолютния брой на случаите на 
предоставяне на информация с 
незаконно съдържание или на 
неоснователните уведомления или 
жалби, подадени през изминалата 
година;

Or. en
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Изменение 1336
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Ана-Мишел Асимакопулу, Иван 
Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относителния им дял спрямо 
общия брой на случаите на 
предоставяне на информация или 
уведомления, подадени през 
изминалата година;

б) относителния им дял спрямо 
общия брой на случаите на 
предоставяне на информация или 
уведомления, подадени в определен 
срок;

Or. en

Изменение 1337
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сериозността на злоупотребите и 
последиците от тях;

в) сериозността на злоупотребите и 
последиците от тях, по-специално върху 
упражняването на основните права, 
независимо от абсолютния брой на 
случаите или относителния им дял;

Or. en

Изменение 1338
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 20 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) намерението на получателя, г) намерението на получателя, 
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физическото лице, образуванието или 
жалбоподателя.

физическото лице, образуванието или 
жалбоподателя, включително дали 
сигналите са подадени 
недобросъвестно;

Or. en

Обосновка

Изясняване на допълнителни обстоятелства, които следва да се вземат предвид.

Изменение 1339
Арба Кокалари, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса 
Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) намерението на получателя, 
физическото лице, образуванието или 
жалбоподателя.

г) когато това е установимо, 
намерението на получателя, 
физическото лице, образуванието или 
жалбоподателя.

Or. en

Изменение 1340
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 20 – алинея 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дали уведомлението е подадено 
от потребител физическо лице, 
образувание или от лица със 
специфични познания, свързани с 
въпросното съдържание;

Or. en
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Обосновка

Изясняване на допълнителни обстоятелства, които следва да се вземат предвид.

Изменение 1341
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката трябва да се извърши от 
квалифициран персонал, преминал 
специално обучение за приложимата 
правна рамка.

Or. en

Изменение 1342
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – алинея 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) факта, че уведомления и жалби 
са подадени след използването на 
система за автоматизирано 
разпознаване на съдържание;

Or. en

Изменение 1343
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква гб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) всяка обосновка, предоставена 
от получателя на услугата, за да 
предостави достатъчно основания да 
се счита, че информацията не е явно 
незаконна.

Or. en

Изменение 1344
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 20 – параграф 3 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) начина на подаване на 
уведомления, включително чрез 
автоматизирани средства.

Or. en

Обосновка

Изясняване на допълнителни обстоятелства, които следва да се вземат предвид.

Изменение 1345
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 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Спирането, посочено в 
параграфи 1 и 2, може да бъде обявено 
за постоянно, когато:
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а) убедителни съображения от 
закона или обществения ред, 
включително текущи наказателни 
разследвания, оправдават избягването 
или отлагането на предизвестието до 
получателя;
б) премахнатите елементи са 
компоненти на кампании с голям 
обем, за да заблудят потребителите 
или да манипулират усилията за 
модериране на съдържанието на 
платформата; или
в) премахнатите елементи са 
свързани със съдържание, обхванато 
от [Директива 2011/93/ЕС 
актуализирана справка] или 
[Директива (ЕС) 2017/541 или 
Регламент (ЕС) 2021/784 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Извършителите на спам и публикациите на сериозни криминални материали следва да 
се спират не само за ограничен период от време.

Изменение 1346
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Много големите социални 
онлайн платформи вземат предвид 
по-специално задължението за 
предоставяне на универсална услуга.

Or. nl

Изменение 1347
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформите определят 
по ясен и подробен начин своята 
политика по отношение на 
злоупотребите, посочени в параграфи 1 
и 2, в общите си условия, включително 
по отношение на фактите и 
обстоятелствата, които вземат предвид, 
когато преценяват дали определено 
поведение представлява злоупотреба и 
продължителността на временното 
преустановяване.

4. Онлайн платформите определят 
по ясен и подробен начин при 
надлежно отчитане на техните 
задължения по член 12, параграф 2, 
по-специално по отношение на 
приложимите основни права на 
получателите на услугата, заложени 
в Хартата, своята политика по 
отношение на злоупотребите, посочени 
в параграфи 1 и 2, в общите си условия, 
включително по отношение на фактите 
и обстоятелствата, които вземат 
предвид, когато преценяват дали 
определено поведение представлява 
злоупотреба и продължителността на 
временното преустановяване.

Or. en

Изменение 1348
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформите определят 
по ясен и подробен начин своята 
политика по отношение на 
злоупотребите, посочени в параграфи 1 
и 2, в общите си условия, включително 
по отношение на фактите и 
обстоятелствата, които вземат предвид, 
когато преценяват дали определено 
поведение представлява злоупотреба и 
продължителността на временното 
преустановяване.

4. Онлайн платформите определят 
по ясен и подробен начин своята 
политика по отношение на 
злоупотребите, посочени в параграфи 1 
и 2, в общите си условия, включително 
примери като фактите и 
обстоятелствата, които вземат предвид, 
когато преценяват дали определено 
поведение представлява злоупотреба и 
продължителността на временното 
преустановяване.
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Or. en

Обосновка

Невъзможно е да се включат всички потенциални ситуации в общите условия на 
доставчика.

Изменение 1349
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел 
Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Доставчиците на хостинг 
услуги биха могли, като доброволна 
мярка в съответствие с разпоредбите 
на член 6, да предприемат мерки за 
собствено разследване, за да 
предотвратят повторно появяване на 
спрени акаунти преди отмяната на 
спирането. Задълженията, свързани с 
параграфи 1 до 4, в никакъв случай не 
налагат общи задължения за контрол 
на хостинг услугите.

Or. en

Обосновка

За да се изясни, че мерките за защита срещу злоупотреба в никакъв случай не следва 
да налагат общи задължения за контрол или задължения за въвеждане на механизъм 
за недопускане на качване.

Изменение 1350
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 20а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20a
Съдържание от обществен интерес

1. Когато онлайн платформата 
вземе решение за премахване на 
съдържание или за спиране на 
предоставянето на услугите си на 
получател на услугата, тя взема 
предвид дали съдържанието е 
предназначено или изглежда има 
специално предназначение да 
допринесе за целите на обществената 
политика, по-специално когато 
съдържанието е от особено значение 
за целите на обществения ред, 
обществената сигурност или 
общественото здраве на равнището 
на Съюза или на национално равнище.
2. Ако онлайн платформа реши да 
премахне съдържание или да спре 
предоставянето на услугите си на 
потребител, който е или изглежда, че 
е от обществен интерес, свързан с 
обществения ред, обществената 
сигурност или общественото здраве, 
онлайн платформата ще вземе 
необходимите технически и 
организационни мерки за 
гарантиране, че жалбите чрез 
вътрешната система за разглеждане 
на жалби, посочена в член 17, се 
обработват и по тях се взема 
решение с приоритет и незабавно.

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 110 от проекта на доклад. В духа на Закона за онлайн безопасност 
на Обединеното кралство.

Изменение 1351
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Фабиен Келер, Валери Айе, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор
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Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Уведомяване за подозрения за 

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

Or. en
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Обосновка

Текстът на член 21 се въвежда отново с няколко изменения като член 15б.

Изменение 1352
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Уведомяване за подозрения за 

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

Or. en

Обосновка

Премества се в член 15a.

Изменение 1353
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1354
Кристиан Долешал

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато онлайн платформа получи 
сведения за информация, пораждаща 
подозрение, че се извършва или има 
вероятност да се извърши престъпление, 
при което има заплаха за живота или 
безопасността на хората, или за 
обществената безопасност и 
обществения ред, тя незабавно 
информира правоприлагащите или 
съдебните органи на съответната 
държава членка или държави членки за 
своето подозрение и предоставя цялата 
съответна налична информация. 
Държавите членки може 
допълнително да определят 
категориите престъпления, посочени 
в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изискването за уведомяване за „тежко престъпление, което застрашава нечий 
живот и безопасност“, е недостатъчно. Необходимо е изискване за уведомяване, 
което включва престъпления от омраза, като подбуждане към омраза (например 
отричане на Холокоста). Това, което е незаконно офлайн, следва да се осъжда и 
онлайн. Тъй като наказателното право се различава в държавите – членки на ЕС, е 
необходимо те да запазят съществуващото равнище на защита в националното 
законодателство.

Изменение 1355
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа получи 
сведения за информация, пораждаща 
подозрение, че се извършва или има 
вероятност да се извърши тежко 
престъпление, при което има заплаха за 

1. Когато онлайн платформа получи 
сведения за точна информация, 
пораждаща подозрение, че се извършва 
или се планира да се извърши тежко 
престъпление, при което има 
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живота или безопасността на хората, тя 
незабавно информира 
правоприлагащите или съдебните 
органи на съответната държава членка 
или държави членки за своето 
подозрение и предоставя цялата 
съответна налична информация.

непосредствена заплаха за живота или 
безопасността на хората, тя незабавно 
информира правоприлагащите или 
съдебните органи на съответната 
държава членка или държави членки за 
своето подозрение и предоставя при 
тяхно искане всякаква допълнителна 
съответна информация.

Or. en

Обосновка

Такива мерки следва да се изискват само за непосредствена заплаха. Поради сериозния 
характер на такова уведомяване и възможността за неразбиране на съдържанието и 
контекста, жизненоважно е доставчиците да не подават сигнали, които биха могли 
да повлияят отрицателно на правата на потребителите, включително презумпцията 
за невиновност. Това следва да се изисква само там, където има преобладаващ 
фактор, като непосредствена заплаха за живота.

Изменение 1356
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато онлайн платформа получи 
сведения за информация, пораждаща 
подозрение, че се извършва или има 
вероятност да се извърши престъпление, 
тя незабавно информира 
правоприлагащите или съдебните 
органи на съответната държава членка 
или държави членки за своето 
подозрение и предоставя цялата 
съответна налична информация.

Or. en

Обосновка

Следва да се докладват не само тежките престъпления, но и онлайн измамите като 
опасни продукти и фалшификации.
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Изменение 1357
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато онлайн платформа за 
търговия получи сведения за 
информация, пораждаща подозрение, 
че е извършено, се извършва или има 
вероятност да се извърши 
престъпление, което включва 
фалшификация или измама, тя 
незабавно информира 
правоприлагащите или съдебните 
органи на съответната държава 
членка за своето подозрение и 
предоставя цялата съответна 
налична информация. Освен това тя 
има право да предприеме вътрешно 
разследване и в зависимост от 
резултата от него – да оттегли 
въпросното съобщение или 
въпросните съобщения. Тя предава 
материалите и резултатите от това 
разследване на същите органи на 
съответната държава членка.

Or. fr

Изменение 1358
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато онлайн платформата 
не може да установи с достатъчна 
сигурност съответната държава 
членка, тя информира 

заличава се
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правоприлагащите органи на 
държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
нейният законен представител, или 
информира Европол.
За целите на настоящия член 
съответната държава членка е 
държавата членка, в която се 
подозира, че е извършено 
престъплението, в която се извършва 
престъплението или в която е 
вероятно да се извърши 
престъплението, или държавата 
членка, в която заподозреният 
извършител пребивава или се намира, 
или държавата членка, в която 
пребивава или се намира жертвата на 
заподозряното престъпление.

Or. en

Изменение 1359
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата не може да 
установи с достатъчна сигурност 
съответната държава членка, тя 
информира правоприлагащите органи 
на държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
нейният законен представител, или 
информира Европол.

Когато онлайн платформата не може да 
установи с достатъчна сигурност 
съответната държава членка, тя 
информира без неоснователно 
забавяне правоприлагащите органи на 
държавата членка, в която е установен 
или в която се намира нейният законен 
представител, или информира Европол.

Or. en

Изменение 1360
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата не може да 
установи с достатъчна сигурност 
съответната държава членка, тя 
информира правоприлагащите органи 
на държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
нейният законен представител, или 
информира Европол.

Когато онлайн платформата не може да 
установи с достатъчна сигурност 
съответната държава членка, тя 
информира правоприлагащите органи 
на държавата членка, в която е 
установен или в която се намира 
нейният законен представител, и също 
така информира Европол.

Or. fr

Изменение 1361
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член 
съответната държава членка е 
държавата членка, в която се 
подозира, че е извършено 
престъплението, в която се извършва 
престъплението или в която е 
вероятно да се извърши 
престъплението, или държавата 
членка, в която заподозреният 
извършител пребивава или се намира, 
или държавата членка, в която 
пребивава или се намира жертвата на 
заподозряното престъпление.

заличава се

Or. en

Изменение 1362
Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Клара Еухения Агилера Гарсия, Адриана Малдонадо Лопес, Силви 
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Гийом, Биляна Борзан, Евелин Гебхарт, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, осъзнава, че информация, 
продукт или услуга представляват 
сериозен риск за живота, здравето 
или безопасността на 
потребителите, тя незабавно 
информира компетентните органи на 
съответната държава членка или 
държави членки и предоставя цялата 
съответна налична информация.

Or. en

Обосновка

Платформите следва да бъдат задължени да информират правоприлагащите или 
съдебните органи, когато животът или безопасността на хората са застрашени 
съгласно наказателното законодателство, но също и когато онлайн местата за 
търговия бъдат осведомени за други незаконни дейности като измамни и 
измамнически реклами, продажба на незаконни продукти онлайн.

Изменение 1363
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 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Освен ако информираният 
орган не е указал друго, доставчикът 
премахва или дезактивира 
съдържанието. Той съхранява цялото 
съдържание и свързаните с него данни 
за най-малко шест месеца.



PE695.162v01-00 42/172 AM\1235643BG.docx

BG

Or. en

Обосновка

Въпреки че полицията може да поиска съдържанието да остане качено, в повечето 
случаи е по-добре да го премахнете за безопасността на засегнатите.

Изменение 1364
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 21 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Информацията, получена от 
правоприлагащ или съдебен орган на 
държава членка в съответствие с 
параграф 1, не се използва за никакви 
други цели, освен за тези, пряко 
свързани с нотифицираното отделно 
тежко престъпление.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба трябва да зачита правата на потребителите и не следва да се 
използва по несвързани начини.

Изменение 1365
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Комисията приема акт за 
изпълнение, определящ образец за 
уведомления съгласно параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Този член може да се приложи бързо само ако има стандартизиран начин за подаване 
на такива уведомления.

Изменение 1366
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Когато уведомление за 
подозрение за престъпления включва 
информация, която може да се 
разглежда като потенциална 
електронна информация в 
наказателното производство, се 
прилага Регламент XXX [относно 
електронните доказателства].

Or. en

Обосновка

Този член следва да бъде приведен в съответствие с регламента относно 
електронните доказателства.

Изменение 1367
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 1368
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 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследимост на търговците Проследимост на търговците в онлайн 
места за търговия

Or. en

Обосновка

Актуализирано заглавие с оглед определението на място за търговия.

Изменение 1369
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследимост на търговците Проследимост на търговците в онлайн 
места за търговия

Or. en

Изменение 1370
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
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търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е получила 
следната информация:

търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е получила 
следната информация и е положила 
всички усилия, за да провери нейната 
пълнота и достоверност:

Or. en

Изменение 1371
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е получила 
следната информация:

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е получила 
следната информация и е проверила 
нейната валидност:

Or. en

Изменение 1372
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 1. Онлайн мястото за търговия 
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позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е 
получила следната информация:

гарантира, че търговците могат да 
използват услугите си за рекламиране 
на съобщения или за предлагане на 
продукти или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, само ако преди 
използването на неговите услуги 
онлайн мястото за търговия е 
получило и проверило следната 
информация:

Or. en

Изменение 1373
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че 
търговците могат да използват услугите 
си за рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е 
получила следната информация:

1. Доставчиците на онлайн места 
за търговия гарантират, че 
търговците могат да използват техните 
услуги единствено за рекламиране на 
съобщения или за предлагане на 
продукти или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, само ако преди 
използването на техните услуги 
онлайн местата за търговия са 
получили следната информация:

Or. en

Изменение 1374
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на 
нейните услуги онлайн платформата е 
получила следната информация:

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако онлайн платформата е 
получила следната информация:

Or. en

Изменение 1375
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че 
търговците могат да използват услугите 
си за рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е 
получила следната информация:

1. Доставчиците на онлайн места 
за търговия гарантират, че 
търговците могат да използват техните 
услуги за рекламиране на съобщения 
или за предлагане на продукти или 
услуги на потребители, намиращи се в 
Съюза, само ако преди използването на 
техните услуги за тези цели онлайн 
местата за търговия са получили 
следната информация от търговците, 
ако е приложимо:

Or. en

Изменение 1376
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че търговците 
могат да използват услугите си за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на нейните 
услуги онлайн платформата е получила 
следната информация:

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, онлайн платформата 
гарантира, че търговците могат да 
използват услугите си за рекламиране 
на съобщения или за предлагане на 
продукти или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, само ако преди 
използването на нейните услуги онлайн 
платформата е получила следната 
информация:

Or. en

Изменение 1377
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронна поща на 
търговеца;

заличава се

Or. en

Изменение 1378
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронна поща на търговеца;

а) име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронна поща на търговеца 
и – съгласно изискването на 
законодателството на Съюза или на 
държавата членка – на 
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упълномощения представител на 
търговеца.

Or. en

Изменение 1379
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) собственото и фамилното име 
на търговеца, когато е физическо 
лице, и наименованието/фирмата на 
търговеца, когато е образувание;
б) основния адрес на търговеца;
в) телефонен номер и адрес на 
електронна поща на търговеца;

Or. en

Изменение 1380
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) копие от идентификационния 
документ на търговеца или друга 
електронна идентификация съгласно 
определението в член 3 от Регламент 
(ЕС) № 910/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета50;

заличава се

__________________
50 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 юли 2014 г. относно 
електронната идентификация и 
удостоверителните услуги при 
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електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО.

Or. en

Изменение 1381
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Ана-Мишел Асимакопулу, Томислав 
Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

заличава се

Or. en

Изменение 1382
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

в) съгласно определението в 
Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 
15 февруари 2011 г. относно 
административното сътрудничество 
в областта на данъчното облагане – 
идентификатора на финансовата 
сметка, по която се плаща или 
кредитира възнаграждението, ако 
онлайн платформата разполага с 
такъв;

Or. en
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Изменение 1383
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

в)  съгласно определението в 
Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 
15 февруари 2011 г. относно 
административното сътрудничество 
в областта на данъчното облагане – 
идентификатора на финансовата 
сметка, по която се плаща или 
кредитира възнаграждението, ако 
онлайн платформата разполага с 
такъв;

Or. en

Изменение 1384
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

в) данни за банковата сметка на 
търговеца;

Or. en

Изменение 1385
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Марко 
Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

в) данни за платежната сметка на 
търговеца;

Or. en

Обосновка

Не всички платежни сметки са свързани към банкови сметки.

Изменение 1386
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

в) данни за платежната сметка на 
търговеца;

Or. en

Изменение 1387
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на 
икономическия оператор по смисъла 
на член 3, параграф 13 и член 4 от 
Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета51 
или всеки съответен акт на правото 
на Съюза;

заличава се
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__________________
51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. относно надзора на 
пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на 
Директива 2004/42/ЕО и регламенти 
(ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (OВ 
L 169, 25.6.2019 г., стp. 1).

Or. en

Изменение 1388
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на икономическия 
оператор по смисъла на член 3, 
параграф 13 и член 4 от Регламент (ЕС) 
2019/1020 на Европейския парламент и 
на Съвета51 или всеки съответен акт на 
правото на Съюза;

г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на икономическия 
оператор, установен в Съюза и 
изпълняващ задачите в съответствие 
с член 3, параграф 13 и член 4 от 
Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета51 
или [член XX от Регламента относно 
общата безопасност на продуктите], 
или всеки съответен акт на правото на 
Съюза;

__________________ __________________
51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно надзора на 
пазара и съответствието на продуктите и 
за изменение на Директива 2004/42/ЕО 
и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 
305/2011 (OВ L 169, 25.6.2019 г., стp. 1).

51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно надзора на 
пазара и съответствието на продуктите и 
за изменение на Директива 2004/42/ЕО 
и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 
305/2011 (OВ L 169, 25.6.2019 г., стp. 1).

Or. en
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Изменение 1389
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Марко 
Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на икономическия 
оператор по смисъла на член 3, 
параграф 13 и член 4 от Регламент (ЕС) 
2019/1020 на Европейския парламент и 
на Съвета51 или всеки съответен акт на 
правото на Съюза;

г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на икономическия 
оператор, установен в Съюза и 
изпълняващ задачите в съответствие 
с член 3, параграф 13 и член 4 от 
Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета51 
или [член XX от Регламента относно 
общата безопасност на продуктите], 
или всеки съответен акт на правото на 
Съюза;

__________________ __________________
51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно надзора на 
пазара и съответствието на продуктите и 
за изменение на Директива 2004/42/ЕО 
и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 
305/2011 (OВ L 169, 25.6.2019 г., стp. 1).

51 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно надзора на 
пазара и съответствието на продуктите и 
за изменение на Директива 2004/42/ЕО 
и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 
305/2011 (OВ L 169, 25.6.2019 г., стp. 1).

Or. en

Обосновка

Да се коригира според окончателния текст на предложението за регламент относно 
общата безопасност на продуктите. Ако са обхванати както изискванията на 
надзора на пазара, така и на регламента относно общата безопасност на 
продуктите, то както хармонизираните, така и нехармонизираните търговци на 
продукти ще бъдат в обхвата на този член.

Изменение 1390
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с 
приложимите правила на правото на 
Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 1391
Арба Кокалари, Марион Валсман, Андреас Шваб, Кшищоф Хетман, Ана-Мишел 
Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван 
Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с приложимите 
правила на правото на Съюза.

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с приложимите 
правила на правото на Съюза и където 
е приложимо, и потвърждава, че 
всички продукти са проверени по 
системата на Съюза за бърз обмен на 
информация за опасни нехранителни 
продукти (RAPEX).

Or. en

Обосновка

Да се предотврати продажбата на опасни и незаконни продукти в онлайн платформи.

Изменение 1392
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с приложимите 
правила на правото на Съюза.

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с приложимите 
правила на правото на Съюза; когато 
такъв ангажимент е включен в 
общите условия на платформата, 
търговецът е освободен от лична 
декларация.

Or. en

Изменение 1393
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с приложимите 
правила на правото на Съюза.

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с приложимите 
правила на правото на Съюза, по най-
добрия възможен за него начин.

Or. en

Изменение 1394
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 

е) лична декларация от страна на 
търговеца, че предоставяните 
продукти или услуги отговарят на 
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които са в съответствие с 
приложимите правила на правото на 
Съюза.

съответното законодателство на 
Съюза или националното 
законодателство относно 
безопасността и съответствието на 
продуктите.

Or. en

Изменение 1395
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) вид продукти или услуги, които 
предприемачът възнамерява да 
предлага на онлайн платформата, 
включително информация, която 
позволява недвусмислено 
идентифициране на продукта или на 
услугата, която ще се предлага, и 
необходимата информация съгласно 
изискванията за съответствие за 
продуктите и услугите, установени в 
правото на Съюза, включително, 
когато е приложимо, маркировката 
„СЕ“ и предупрежденията, 
информацията и етикетите.

Or. de

Изменение 1396
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) информация и документация за 
продукти и услуги, изисквани от 
законодателството на Съюза, 
законодателството на държавата 
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членка или съгласно съответните 
технически стандарти и 
спецификации, включително 
изисквания за безопасност на 
продуктите.

Or. en

Изменение 1397
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) информация за безопасност на 
продукта като етикет на продукта и 
регистрационен номер, когато е 
приложимо, с цел намаляване на 
рисковете, породени от специфични 
видове продукти.

Or. en

Изменение 1398
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) дали се прилага принципът на 
дропшипинг, т.е. предлагат се стоки, 
които не са на склад при търговеца на 
дребно;

Or. en

Изменение 1399
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
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Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на онлайн 
места за търговия изискват от 
търговците да предоставят 
информацията, посочена в букви а) и 
д) веднага след първоначалната 
регистрация на своите услуги. 
Търговците са длъжни да 
предоставят всички допълнителни 
материали, свързани с изискванията 
за информация, посочени в член 22, 
параграф 1, в разумен срок и преди 
използването на услугата и 
предлагането на продукти и услуги на 
потребителите.

Or. en

Изменение 1400
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доставчиците на онлайн 
места за търговия изискват от 
търговците да предоставят 
информацията, посочена в букви а) и 
д) веднага след първоначалната 
регистрация на своите услуги. 
Търговците са длъжни да 
предоставят всички допълнителни 
материали, свързани с изискванията 
за информация, посочени в член 22, 
параграф 1, в разумен срок и не по-
късно от преди предлагането на 
продукти и услуги на потребителите.
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Or. en

Обосновка

Информацията е необходима преди извършването на търговска дейност, а не само за 
създаването на акаунт. На търговците следва да се даде време, необходимо за 
получаване на изискваната информация.

Изменение 1401
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата 
полага разумни усилия, за да прецени 
дали информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г) и д), е надеждна, 
като използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата 
преценява, ако е необходимо с 
подкрепата на координатора на 
цифровите услуги, дали информацията, 
посочена в параграф 1, букви а), г) и д), 
е надеждна, като използва всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или от 
Съюза, или чрез искания до търговеца 
да предостави подкрепящи документи 
от надеждни и официални източници. 
Онлайн платформите, позволяващи 
договори от разстояние с търговци 
от трети държави, установяват, че 
търговецът от трета държава спазва 
съответното законодателство на 
Съюза или националното 
законодателство относно 
безопасността и съответствието на 
продуктите, преди да им предостави 
достъп до услугите си, предлагани в 
Съюза, и когато е целесъобразно – с 
подкрепата на координатора на 
цифровите услуги. Координаторът на 
цифровите услуги може да поиска 
подкрепа от надзора на пазара или 
митническите органи за оценка на 
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информацията, предоставена от 
търговеца.

Or. en

Изменение 1402
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация и преди да позволи на 
търговците да използват нейните 
услуги, онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да провери дали 
информацията, посочена в параграф 1, е 
надеждна, пълна и актуална, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, данни, 
обработени от онлайн платформата, 
или чрез искания до търговеца да 
предостави подкрепящи документи от 
надеждни източници. Преди влизането 
в сила и прилагането на настоящия 
регламент онлайн платформите, 
обхванати от настоящия член, 
проверяват информацията, посочена 
в параграф 1, получена от търговци, 
които вече използват техните услуги.

Or. en

Изменение 1403
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата 
полага разумни усилия, за да прецени 
дали информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г) и д), е надеждна, 
като използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация онлайн местата за 
търговия полагат разумни усилия, за 
да преценят дали информацията, 
посочена в параграф 1, букви а), г) и д), 
е надеждна, като използват всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс като 
RAPEX, предоставени от държава 
членка или от Съюза, или чрез искания 
до търговеца да предостави подкрепящи 
документи от надеждни източници. 
Онлайн местата за търговия 
изискват търговците незабавно да ги 
информират за всякакви промени в 
информацията, посочена в букви а), г), 
д) и е), и да гарантират, че 
информацията, която предоставят, е 
актуална и точна.

Or. en

Изменение 1404
Арба Кокалари, Марион Валсман, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д) и е),е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни като 
системата RAPEX или онлайн 
интерфейси, предоставени от държава 
членка или от Съюза, или чрез искания 
до търговеца да предостави подкрепящи 
документи от надеждни източници. 
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източници. Онлайн платформата изисква 
търговците незабавно да я 
информират за всякакви промени в 
информацията, посочена в букви а), г), 
д) и е), и редовно да повтарят този 
процес на проверка.

Or. en

Изменение 1405
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата 
полага разумни усилия, за да прецени 
дали информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г) и д), е 
надеждна, като използва всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или от 
Съюза, или чрез искания до търговеца 
да предостави подкрепящи документи 
от надеждни източници.

2. При получаването на тази 
информация и преди да позволят на 
търговците да използват техните 
услуги, доставчиците на онлайн 
места за търговия полагат всички 
усилия, за да преценят дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е точна, като 
използват всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
упълномощен администратор или 
държава членка или от Съюза, или чрез 
преки искания до търговеца да 
предостави подкрепящи документи от 
надеждни източници.

Or. en

Изменение 1406
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата 
полага разумни усилия, за да прецени 
дали информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г) и д), е 
надеждна, като използва всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или от 
Съюза, или чрез искания до търговеца 
да предостави подкрепящи документи 
от надеждни източници.

2. При получаването на тази 
информация доставчиците на онлайн 
места за търговия полагат всички 
усилия, за да преценят дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е точна, като 
използват всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
упълномощен администратор или 
държава членка или от Съюза, или чрез 
преки искания до търговеца да 
предостави подкрепящи документи от 
надеждни източници.

Or. en

Обосновка

Не всички бази данни се управляват пряко от държавите членки. Някои търговски 
регистри се водят например от частни органи.

Изменение 1407
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформатаполага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
упълномощен администратор или 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.
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Or. en

Изменение 1408
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
идентификацията на търговеца като 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), б), в), г) и д),е надеждна, като 
използва всеки надежден и независим 
източник или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или от 
Съюза, или чрез искания до търговеца 
да предостави подкрепящи документи 
от надеждни източници.

Or. en

Изменение 1409
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, предоставена от 
търговеца, както е посочено в 
параграф 1, букви а), в), г) и д), е 
надеждна, като използва всеки 
достоверен независим източник или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
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източници.

Or. en

Изменение 1410
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата полага 
разумни усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г) и д), е надеждна, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 1411
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Преди да дадат достъп на 
търговците да предлагат продукти 
или услуги и да показват реклами на 
техните онлайн интерфейси, онлайн 
платформите полагат разумни 
усилия за предотвратяване на 
измамни практики в техните 
платформи, като оферти или 
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реклами на оператори на фалшиви 
магазини.

Or. en

Изменение 1412
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена в 
параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Когато онлайн мястото за търговия 
получи сведения, че информацията, 
посочена в параграф 1, буква е), е 
неточна, то премахва продукта или 
услугата директно от онлайн 
платформата и ако друга 
информация, посочена в параграф 1, 
получена от съответния търговец, е 
неточна или непълна, то изисква от 
търговеца да коригира информацията, 
доколкото това е необходимо, за да се 
гарантира, че цялата информация е 
точна и пълна, незабавно или в рамките 
на срока, определен от правото на 
Съюза и националното право.

Or. en

Изменение 1413
Арба Кокалари, Марион Валсман, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена в 
параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена в 
параграф 1, буква е), е неточна, тя 
премахва продукта или услугата 
директно от онлайн платформата и 
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информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

ако друга информация, посочена в 
параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Or. en

Изменение 1414
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена 
в параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Когато търговец не предостави 
необходимата информация съгласно 
параграф 1 след две напомняния след 
първоначалното искане от онлайн 
платформата, но не и преди 
изтичането на 60 дни, последният:

Or. en

Изменение 1415
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена в 

Когато онлайн платформата получи 
сведения или има достатъчно 
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параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

основания да смята, че информацията, 
посочена в параграф 1, получена от 
съответния търговец, е неточна или 
непълна, тя изисква от търговеца да 
коригира информацията, доколкото това 
е необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Or. en

Обосновка

Текстът на Комисията изглежда предполага, че една онлайн платформа трябва да 
получи такава информация или да посочи потенциалните неточности, на които да се 
обърне внимание, а това не може да бъде реалистично във всички случаи.

Изменение 1416
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 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена в 
параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Когато доставчиците на онлайн 
места за търговия получат 
достатъчно сведения, че 
информацията, посочена в параграф 1, 
получена от съответния търговец, е 
неточна или непълна, мястото за 
търговия изисква от търговеца да 
коригира информацията, доколкото това 
е необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Or. en
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Обосновка

Никоя информация не може никога да бъде пълна и винаги ще има незначителни 
проблеми (като правописни грешки). Следователно сведенията следва да са 
достатъчни за предприемане на действие.

Изменение 1417
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато онлайн платформата получи 
сведения, че информацията, посочена в 
параграф 1, получена от съответния 
търговец, е неточна или непълна, тя 
изисква от търговеца да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Когато доставчиците на онлайн 
места за търговия получат сведения, 
че информацията, посочена в параграф 
1, получена от съответния търговец, е 
неточна или непълна, онлайн мястото 
за търговия изисква от търговеца да 
коригира информацията, доколкото това 
е необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право.

Or. en

Изменение 1418
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, онлайн 
платформата преустановява временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
искането.

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, 
доставчиците на онлайн места за 
търговия преустановяват временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца във връзка с предлагането на 
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продукти или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, докато не бъде 
напълно изпълнено искането.

Or. en

Изменение 1419
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 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, онлайн 
платформата преустановява временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
искането.

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, онлайн 
мястото за търговия преустановява 
временно предоставянето на своята 
услуга на търговеца във връзка с 
предлагането на продукти или услуги 
на потребители, намиращи се в 
Съюза, докато не бъде напълно 
изпълнено искането.

Or. en

Обосновка

Тези изисквания се прилагат само по отношение на Съюза и потребителите в ЕС. 
Много места за търговия са международни и следователно не е правилно да се спира 
търговец във връзка с услуги извън ЕС.

Изменение 1420
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът не коригира или 
не допълни тази информация, онлайн 
платформата преустановява временно 

Преустановява временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
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предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
искането.

искането.

Or. en

Изменение 1421
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, онлайн 
платформата преустановява временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
искането.

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация бързо, онлайн 
платформата преустановява временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
искането.

Or. en

Изменение 1422
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, онлайн 
платформата преустановява временно 
предоставянето на своята услуга на 
търговеца, докато не бъде изпълнено 
искането.

Когато търговецът не коригира или не 
допълни тази информация, онлайн 
мястото за търговия преустановява 
временно предоставянето на своята 
услуга на търговеца, докато не бъде 
изпълнено искането.

Or. en

Изменение 1423
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към това 
платформите, обхванати от това 
задължение, следва да извършват 
проверки на място на продукти и 
услуги, предлагани от търговците на 
техните онлайн интерфейси или 
части от тях. Те включват, но не се 
ограничават до редовното и 
значимото прилагане на методиката 
„таен клиент“ и извършването на 
визуални проверки.

Or. en

Изменение 1424
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доставчиците на онлайн 
места за търговия гарантират, че на 
търговците е дадена възможност да 
обсъждат всяка информация, 
считана за неточна или непълна, 
директно с търговец преди всяко 
спиране на услугите. Това може да 
бъде под формата на вътрешна 
система за разглеждане на жалби 
съгласно член 17.

Or. en

Изменение 1425
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доставчиците на онлайн 
места за търговия гарантират, че на 
търговците е дадена възможност да 
обсъждат всяка информация, 
считана за неточна или непълна, 
директно с търговец преди всяко 
спиране на услугите. Това може да 
бъде под формата на вътрешна 
система за разглеждане на жалби 
съгласно член 17.

Or. en

Обосновка

Поради прякото отрицателно въздействие, което подобно спиране би имало върху 
много търговци, е жизненоважно да им се даде възможност да обсъдят проблемите 
преди спирането.

Изменение 1426
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако онлайн място за търговия 
отхвърли заявление за услуги или спре 
услугите на търговец, търговецът 
прибягва до системите съгласно 
членове 17 и 43 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1427
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
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Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако онлайн място за търговия 
отхвърли заявление за услуги или спре 
услугите на търговец, търговецът 
прибягва до системите съгласно 
членове 17 и 43 от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Процедурно изменение.

Изменение 1428
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Единствено търговците носят 
отговорност за точността на 
предоставената информация и 
информират незабавно онлайн 
мястото за търговия относно всички 
промени в предоставената 
информация.

Or. en

Изменение 1429
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Единствено търговците носят 
отговорност за точността на 
предоставената информация и 
информират незабавно онлайн 
мястото за търговия относно всички 
промени в предоставената 
информация.

Or. en

Обосновка

Отговорността за даден продукт се носи единствено от търговеца на този продукт, 
включително що се отнася до всяка предоставена информация.

Изменение 1430
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация.

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец, като иска от 
търговеца веднъж годишно да 
уведомява за всички промени и да 
потвърждава информацията, 
съхранявана от онлайн 
платформата. След приключване на 
договорните отношения онлайн 
платформата заличава тази 
информация.

Or. en



AM\1235643BG.docx 77/172 PE695.162v01-00

BG

Изменение 1431
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация.

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация, без това да 
засяга специфичното за сектора 
законодателство с изисквания за по-
дълъг период от време за съхранение.

Or. en

Изменение 1432
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата 
съхранява информацията, получена 
съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен 
начин за срока на договорните ѝ 
отношения със съответния търговец. 
Впоследствие тя заличава тази 
информация.

4. Онлайн мястото за търговия 
съхранява информацията, получена 
съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен 
начин за срока на договорните му 
отношения със съответния търговец. 
Впоследствие то заличава тази 
информация не по-късно от шест 
месеца след окончателното 
сключване на договор от разстояние.

Or. en

Обосновка

Съхраняването на тези данни за период от шест месеца може да спомогне за 
намирането на даден търговец, в случай че потребителите открият продукт с 
проблеми, които трябва да бъдат решени.
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Изменение 1433
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация.

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация, когато е 
необходимо, след изтичане на 
законоустановения срок за 
съхранение.

Or. fr

Изменение 1434
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация.

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация съгласно 
съответното национално 
законодателство и/или 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 1435
Косма Злотовски
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация.

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие тя 
заличава тази информация в 
съответствие с приложимите 
закони.

Or. en

Изменение 1436
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата 
съхранява информацията, получена 
съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен 
начин за срока на договорните ѝ 
отношения със съответния търговец. 
Впоследствие тя заличава тази 
информация.

4. Доставчиците на онлайн места 
за търговия съхраняват 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения със 
съответния търговец. Впоследствие те 
заличават тази информация.

Or. en

Изменение 1437
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата 
съхранява информацията, получена 

4. Онлайн мястото за търговия 
съхранява информацията, получена 
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съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен 
начин за срока на договорните ѝ 
отношения със съответния търговец. 
Впоследствие тя заличава тази 
информация.

съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен 
начин за срока на договорните му 
отношения със съответния търговец. 
Впоследствие тя заличава тази 
информация.

Or. en

Изменение 1438
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засяга параграф 2, 
платформата разкрива информацията 
на трети страни само когато това се 
изисква в съответствие с приложимото 
право, включително заповедите, 
посочени в член 9, и всички заповеди, 
издадени от компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията за 
изпълнение на техните задачи съгласно 
настоящия регламент.

5. Без да се засяга параграф 2, 
доставчиците на онлайн места за 
търговия разкриват информацията на 
трети страни само когато това се 
изисква в съответствие с приложимото 
право, включително заповедите, 
посочени в член 9, и всички заповеди, 
издадени от компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията за 
изпълнение на техните задачи съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1439
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 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засяга параграф 2, 
платформата разкрива информацията 
на трети страни само когато това се 
изисква в съответствие с приложимото 

5. Без да се засяга параграф 2, 
онлайн мястото за търговия разкрива 
информацията на трети страни само 
когато това се изисква в съответствие с 
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право, включително заповедите, 
посочени в член 9, и всички заповеди, 
издадени от компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията за 
изпълнение на техните задачи съгласно 
настоящия регламент.

приложимото право, включително 
заповедите, посочени в член 9, и всички 
заповеди, издадени от компетентните 
органи на държавите членки или от 
Комисията за изпълнение на техните 
задачи съгласно настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 1440
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засяга параграф 2, 
платформата разкрива информацията 
на трети страни само когато това се 
изисква в съответствие с приложимото 
право, включително заповедите, 
посочени в член 9, и всички заповеди, 
издадени от компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията за 
изпълнение на техните задачи съгласно 
настоящия регламент.

5. Без да се засяга параграф 2, 
мястото за търговия разкрива 
информацията на трети страни само 
когато това се изисква в съответствие с 
приложимото право, включително 
заповедите, посочени в член 9, и всички 
заповеди, издадени от компетентните 
органи на държавите членки или от 
Комисията за изпълнение на техните 
задачи съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1441
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Онлайн платформата предоставя 
на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 

6. Онлайн платформата предоставя 
на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 



PE695.162v01-00 82/172 AM\1235643BG.docx

BG

букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин. 
Когато определена информация не 
може да бъде разкрита от 
съображения за поверителност, 
онлайн платформата разкрива 
информацията по начин, който не е в 
ущърб на стопанската дейност на 
търговеца. Онлайн платформата 
също така предоставя ефективни 
средства за получателите на 
услугата да влизат в пряк контакт с 
търговеца, независимо дали чрез 
информацията, посочена в параграф 
1, букви б) или в), или чрез други 
електронни средства, предоставени 
от онлайн платформата.

Or. en

Изменение 1442
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Онлайн платформата предоставя 
на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

6. Онлайн платформата предоставя 
на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д), е) и ж), по 
леснодостъпен, в съответствие с 
Директива (ЕС) 2019/882, ясен и 
разбираем начин.

Or. en

Изменение 1443
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Онлайн платформата 
предоставя на получателите на 
услугата информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

6. Доставчиците на онлайн места 
за търговия предоставят на 
получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

Or. en

Изменение 1444
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Онлайн платформата 
предоставя на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

6. Онлайн мястото за търговия 
предоставя на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

Or. en

Изменение 1445
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Онлайн платформата предоставя 
на получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 1, 
букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

6. Онлайн платформата предоставя 
публично информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

Or. en
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Изменение 1446
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Части от информацията може да не 
се разкриват от съображения за 
поверителност. В тези случаи 
платформата разкрива 
информацията по начин, който не е в 
ущърб на стопанската дейност на 
търговеца. Онлайн платформата 
също така предоставя ефективни 
средства за получателите на 
услугата да влизат в пряк контакт с 
търговеца чрез всякакви електронни 
средства, включително наличните в 
онлайн платформата.

Or. en

Изменение 1447
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. За да се съобразят с параграф 1, 
буква ж), онлайн магазините 
информират в близост до 
изобразените стоки дали стоките им 
са част от складовата наличност, 
или първо трябва да се намери 
производител за тях. Онлайн 
местата за търговия предоставят на 
продавачите трети страни 
инструмент за етикетиране при 
дропшипинг, който те трябва да 
използват, ако искат да бъдат 
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одобрени от платформата.

Or. en

Изменение 1448
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Марко 
Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Онлайн платформата 
проектира и организира своя онлайн 
интерфейс по начин, който дава 
възможност на търговците да 
изпълняват задълженията си по 
отношение на преддоговорната 
информация и информацията за 
безопасността на продуктите 
съгласно приложимото право на 
Съюза.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. новия член.

Изменение 1449
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Онлайн платформата 
проектира и организира своя онлайн 
интерфейс по начин, който дава 
възможност на търговците да 
изпълняват задълженията си по 

заличава се
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отношение на преддоговорната 
информация и информацията за 
безопасността на продуктите 
съгласно приложимото право на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Премества се в член 22a.

Изменение 1450
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Онлайн платформата проектира и 
организира своя онлайн интерфейс по 
начин, който дава възможност на 
търговците да изпълняват задълженията 
си по отношение на преддоговорната 
информация и информацията за 
безопасността на продуктите съгласно 
приложимото право на Съюза.

7. Онлайн платформата проектира и 
организира своя онлайн интерфейс по 
начин, който дава възможност на нея и 
на търговците да изпълняват 
задълженията си по отношение на 
защитата на потребителя, 
включително по отношение на 
безопасността на продуктите, съгласно 
приложимото право на Съюза и на 
държавата членка. Търговците, 
които не изпълняват задълженията 
си съгласно законодателството по 
отношение на защитата на 
потребителите и безопасността на 
продуктите, следва да бъдат спрени и 
в краен случай – да не бъдат 
допускани до платформата. Онлайн 
платформата не трябва да подрива 
или да накърнява автономността на 
потребителите, вземането на 
решения или избора чрез 
структурата, функцията или начина 
на работа на техния онлайн 
интерфейс или част от него.

Or. en
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Изменение 1451
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Онлайн платформата 
проектира и организира своя онлайн 
интерфейс по начин, който дава 
възможност на търговците да 
изпълняват задълженията си по 
отношение на преддоговорната 
информация и информацията за 
безопасността на продуктите съгласно 
приложимото право на Съюза.

7. Онлайн мястото за търговия 
проектира и организира своя онлайн 
интерфейс по начин, който дава 
възможност на търговците да 
изпълняват задълженията си по 
отношение на преддоговорната 
информация и информацията за 
безопасността на продуктите съгласно 
приложимото право на Съюза.

Or. en

Изменение 1452
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Онлайн платформата може да 
разчита на информацията, 
предоставена от доставчици трети 
страни, посочена в член 6а, буква б) на 
Директива (ЕС) 2019/2161, освен ако 
платформата знае или трябва да знае 
въз основа на наличните данни 
относно сделките в платформата, че 
тази информация е невярна. Онлайн 
платформите трябва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
предотвратят показването на 
търговци в платформата като лица, 
които не са търговци.

Or. en
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Изменение 1453
Ким Ван Спарентак, Александра Гезе, Размус Андрезен

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Онлайн платформите за 
краткосрочно отдаване под наем 
трябва да получат регистрационни 
номера, лицензионни номера или 
еквивалент, ако такъв номер е 
необходим за предлагането на 
краткосрочно отдаване под наем 
съгласно законодателството на ЕС, 
националното или местното 
законодателство, и трябва да 
публикува този номер в офертата.

Or. en

Изменение 1454
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Онлайн платформата носи 
отговорност за вреди, причинени на 
потребители вследствие на 
нарушение на задълженията ѝ по 
този член.

Or. en

Изменение 1455
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел
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Предложение за регламент
Член 22 - параграф 7в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7в. Онлайн платформата трябва 
да информира потребителя възможно 
най-рано и непосредствено преди 
сключването на договора от 
разстояние с доставчик трета 
страна по виден начин, че 
потребителят сключва договор с 
третата страна, а не с онлайн 
платформата. Ако онлайн 
платформата наруши задължението 
си да предостави информацията, 
потребителят може също да предяви 
права и средства за правна защита, 
произтичащи от договора от 
разстояние, срещу третата страна 
за неизпълнение срещу онлайн 
платформата.

Or. en

Изменение 1456
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7г. Ако онлайн платформа 
предоставя подвеждаща информация 
за доставчици трети страни, за 
стоки, услуги или цифрово 
съдържание, предлагани от 
доставчици трети страни, или за 
други разпоредби на договора от 
разстояние, онлайн платформата 
носи отговорност за вредите, които 
тази подвеждаща информация нанася 
на потребителите.

Or. en
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Изменение 1457
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7д. Онлайн платформата носи 
отговорност за гаранциите, които 
дава за доставчик трета страна или 
за стоки, услуги или цифрово 
съдържание, предлагани от 
доставчик трета страна.

Or. en

Изменение 1458
Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Проследимост на бизнес клиентите

1. Доставчикът на медийни 
услуги гарантира, че бизнес 
клиентите могат да използват 
неговите услуги единствено за 
рекламиране на съобщения или за 
предлагане на продукти или услуги на 
потребители, намиращи се в Съюза, 
само ако преди използването на 
неговите услуги доставчикът на 
медийни услуги е получил следната 
информация:
а)  име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронна поща на бизнес 
клиента;
б) копие от идентификационния 
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документ на бизнес клиента или друга 
електронна идентификация съгласно 
определението в член 3 от Регламент 
(ЕС) № 910/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета;
в) данни за банковата сметка на 
бизнес клиента, когато бизнес 
клиентът е физическо лице;
г) име, адрес, телефон и адрес на 
електронната поща на 
икономическия оператор по смисъла 
на член 3, параграф 13 и член 4 от 
Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета 
или всеки съответен акт на правото 
на Съюза;
д) когато бизнес клиентът е 
регистриран в търговски регистър 
или подобен публичен регистър – 
данни за регистър, в който е 
регистриран бизнес клиентът, и 
неговия регистрационен номер или 
равностойно средство за 
идентификация в този регистър;
е) лична декларация от страна на 
бизнес клиента, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с 
приложимите правила на правото на 
Съюза.
2. При получаването на тази 
информация доставчикът на медийни 
услуги полага разумни усилия, за да 
прецени дали информацията, 
посочена в параграф 1, букви а), г) и д) 
е надеждна, като използва всяка 
публично достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или 
от Съюза, или чрез искания до бизнес 
клиента да предостави подкрепящи 
документи от надеждни и 
независими източници.
3. Доставчикът на медийни 
услуги следва също да се увери, че 
всяко лице, което претендира да 
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действа от името на бизнес клиента, 
е упълномощено за тази цел, както и 
да установи и провери 
идентификацията на това лице.
4. Когато доставчикът на 
посреднически услуги получи сведения, 
включително чрез уведомление от 
правоприлагащи агенции или други 
лица с легитимен интерес, че 
получената от съответния бизнес 
клиент информация, посочена в 
параграф 1, е неточна, заблуждаваща 
или непълна, или по друг начин 
недействителна, този доставчик на 
посреднически услуги изисква от 
бизнес клиента да коригира 
информацията, доколкото това е 
необходимо, за да се гарантира, че 
цялата информация е точна и пълна, 
незабавно или в рамките на срока, 
определен от правото на Съюза и 
националното право. Когато бизнес 
клиентът не коригира или не допълни 
тази информация, доставчикът на 
посреднически услуги временно спира 
да предоставя своята услуга на бизнес 
клиента, докато не бъде изпълнено 
искането.
5. Доставчикът на посреднически 
услуги съхранява информацията, 
получена съгласно параграфи 1 и 2, по 
сигурен начин за период от пет 
години, следващ прекратяването на 
договорните си отношения със 
съответния бизнес клиент. 
Впоследствие тя заличава тази 
информация.
6. Доставчиците на 
посреднически услуги прилагат 
мерките за идентифициране и 
проверка не само по отношение към 
нови бизнес клиенти, но също така 
актуализират информацията, която 
притежават за съществуващите 
бизнес клиенти, при отчитане на 
риск и най-малко веднъж годишно или 
при промяна на относимите 
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обстоятелства относно даден бизнес 
клиент. 
7. Без да се засяга параграф 2, 
доставчикът на посреднически услуги 
разкрива информацията на трети 
страни, когато това се изисква в 
съответствие с приложимото право, 
включително заповедите, посочени в 
член 9, и всяка заповед, издадена от 
компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията 
за изпълнение на техните задачи 
съгласно настоящия регламент, 
както и вследствие на производства, 
образувани съгласно други съответни 
разпоредби на правото на Съюза или 
на националното право.
8. Доставчикът на посреднически 
услуги предоставя на получателите 
на услугата информацията, посочена 
в параграф 1, букви а), г), д) и е) по 
ясен, леснодостъпен и разбираем 
начин.
9. Доставчикът на посреднически 
услуги проектира и организира своя 
онлайн интерфейс по начин, който 
дава възможност на бизнес 
клиентите да изпълняват 
задълженията си по отношение на 
преддоговорната информация и 
информацията за безопасност на 
продуктите съгласно приложимото 
право на Съюза.
10. Координаторът на цифрови 
услуги на институцията определя 
възпиращи финансови санкции за 
неспазване на която и да е разпоредба 
на този член.

Or. en

Изменение 1459
Арба Кокалари, Марион Валсман, Андрей Ковачев, Андреас Шваб, Кшищоф 
Хетман, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера
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Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Задължение за информиране на 
потребителите и властите за 

незаконни продукти и услуги
1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя подлежи на 
допълнителни задължения за 
информация за потребителите. 
Когато онлайн платформата получи 
сведения за незаконния характер на 
продукт или услуги, предлагани от 
търговец в нейния интерфейс, тя:
а) незабавно премахва незаконния 
продукт от своя интерфейс и 
информира съответните органи за 
това;
б) поддържа вътрешна база данни 
на премахнатото съдържание и/или 
спрените получатели съгласно член 
20, която да се използва вътрешните 
системи за модериране на 
съдържанието с цел справяне с 
установените рискове;
в) когато онлайн платформата 
разполага с данни за контакт на 
получателите на нейните услуги, тя 
информира получателите, закупили 
продукта или услугата през 
последните дванадесет месеца, за 
незаконността, самоличността на 
търговеца и възможностите за 
търсене на обезщетение;
г)  съставя и прави достъпно за 
обществеността чрез приложно-
програмни интерфейси хранилище, 
съдържащо информация за 
незаконните продукти и услуги, 
премахнати от платформата през 
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последните шест месеца, заедно с 
информация за съответния търговец 
и възможности за търсене на 
обезщетение.

Or. en

Обосновка

Да се засили защитата на потребителите и да се предотврати разпространението 
на незаконни продукти и услуги.

Изменение 1460
Марион Валсман

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Допълнителни задължения на онлайн 

местата за търговия
1. Когато онлайн място за 
търговия получи сведения за 
незаконния характер на продукт или 
услуга, предлагани от търговец в 
неговия интерфейс, то:
а) незабавно премахва незаконния 
продукт от своя интерфейс и 
информира властите за това;
б) поддържа вътрешна база данни 
на премахнатото съдържание и/или 
спрените получатели съгласно член 
20, която да се използва вътрешните 
системи за модериране на 
съдържанието с цел справяне с 
установените рискове;
в) когато онлайн място за 
търговия разполага с данни за 
контакт на получателите на 
нейните услуги, то информира 
получателите, закупили продукта или 
услугата през последните дванадесет 
месеца, за незаконността, 
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самоличността на търговеца и 
възможностите за търсене на 
обезщетение;
г)  съставя и прави достъпно за 
обществеността чрез приложно-
програмни интерфейси хранилище, 
съдържащо информация за 
незаконните продукти и услуги, 
премахнати от платформата през 
последните шест месеца, заедно с 
информация за съответния търговец 
и възможности за търсене на 
обезщетение.

Or. en

Изменение 1461
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Съответствие при самото 

проектиране
1. Доставчиците на онлайн 
места за търговия проектират и 
организират своя онлайн интерфейс 
по справедлив и лесен за ползване 
начин, който дава възможност на 
търговците да изпълняват 
задълженията си по отношение на 
преддоговорната информация и 
информацията за безопасността на 
продуктите съгласно приложимото 
право на Съюза.
2. Онлайн интерфейсът 
позволява на търговците да 
предоставят по-специално 
информацията, посочена в член 22, 
параграф 6, информацията, посочена 
в член 6 от Директива 2011/83/ЕС 



AM\1235643BG.docx 97/172 PE695.162v01-00

BG

относно правата на потребителите, 
информация, позволяваща 
недвусмислената идентификация на 
продукта или услугата, и когато е 
приложимо – информация за 
устойчивостта на продуктите, 
информация за етикетирането, 
включително маркировка СЕ, съгласно 
законодателството на Съюза по 
отношение на безопасността и 
съответствието на продуктите.
3. Настоящият член не засяга 
допълнителните изисквания съгласно 
други актове на Съюза, включително 
[Регламента относно общата 
безопасност на продуктите] и 
[Регламента относно надзора на 
пазара].

Or. en

Изменение 1462
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 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Съответствие при самото 

проектиране
1. Доставчиците на онлайн 
места за търговия проектират и 
организират своя онлайн интерфейс 
по начин, който дава възможност на 
търговците да изпълняват 
задълженията си по отношение на 
преддоговорната информация и 
информацията за безопасността на 
продуктите съгласно приложимото 
право на Съюза.
2. Онлайн интерфейсът 
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позволява на търговците да 
предоставят най-малко 
информацията, необходима за 
недвусмисленото идентифициране на 
предлаганите продукти или услуги, и 
когато е приложимо – информацията 
относно етикетирането в 
съответствие с правилата на 
приложимото законодателство на 
Съюза по отношение на 
безопасността и съответствието на 
продуктите.
3. Настоящият член не засяга 
допълнителните изисквания съгласно 
други актове на Съюза, включително 
[Регламента относно общата 
безопасност на продуктите] и 
[Регламента относно надзора на 
пазара].

Or. en

Обосновка

Макар правилата за самите продукти да са определени в регламента относно общата 
безопасност на продуктите и в актовете на новата законодателна рамка, ако 
местата за търговия могат да използват своя интерфейс, за да улеснят търговците 
да покажат съответствие, те следва да го направят.

Изменение 1463
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Задължение за защита на 
получателите на услугата

Операторите на онлайн платформи, 
позволяващи на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци или потребители, или на 
много големи онлайн платформи 
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съгласно член 25, които не 
предприемат подходящи мерки за 
защита на получателите на услугата, 
след като получат убедителни 
доказателства за престъпно 
поведение от получател на услугата в 
ущърб на други получатели или 
доказателства за незаконността на 
определен продукт, услуга, търговска 
практика или метод на рекламиране 
на доставчик трета страна, носи 
отговорност за вредите, причинени в 
резултат на това бездействие.

Or. en

Изменение 1464
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Прозрачност за устойчиво 

потребление
Когато онлайн платформа позволи на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, тя полага 
усилия, за да предоставя на 
потребителите ясно и недвусмислено 
в реално време информация относно 
въздействието върху околната среда 
на техните продукти и услуги, като 
използването на устойчиви и 
ефикасни методи за доставка, 
използването на устойчиви и 
екологосъобразни материали за 
опаковане, както и разходите за 
околна среда за връщане на стоките в 
случай на отказ.

Or. en
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Изменение 1465
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 22б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22б
Допълнителни разпоредби за онлайн 

местата за търговия, свързани с 
незаконни предложения

1. Доставчиците на онлайн 
места за търговия предприемат 
адекватни мерки, за да предотвратят 
разпространението от страна на 
търговци, използващи тяхната 
услуга, на предложения за продукти 
или услуги, които не отговарят на 
правото на Съюза.
2. Когато доставчиците на 
онлайн места за търговия получават 
сведения, които включват 
елементите, изброени в член 14, 
параграф 2, букви а) и б), и според 
които дадена информация, посочена в 
член 22а, е неточна, тези доставчици 
на онлайн места за търговия 
изискват от търговеца да представи 
доказателства за точността на тази 
информация или да я коригира 
незабавно. Когато търговците не 
изпълнят това искане, доставчиците 
на онлайн места за търговия спират 
предложението на търговците в 
очакване на изпълнение на искането.
3. Преди офертата на търговеца 
да стане достъпна на онлайн 
местата за търговия, доставчиците 
на онлайн места за търговия полагат 
всички усилия да преценят дали 
търговците са предоставили 
информацията, посочена в член 22а, 
параграфи 1 и 2, и дали офертата за 
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потребители, намиращи се в Съюза, е 
в списъка или списъците на продукти 
или категории продукти, 
класифицирани като 
несъответстващи, съгласно всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, или 
чрез директни искания до търговеца 
да предостави подкрепящи документи 
от надеждни източници. 
Доставчиците на онлайн места за 
търговия не упълномощават 
търговеца да предоставя офертата 
онлайн в случай на несъответствие.
4. Когато са уведомени от 
надзора на пазара или от 
митническите органи за 
незаконността на офертите на 
търговците съгласно приложимото 
законодателство за безопасност на 
продуктите, доставчиците на онлайн 
места за търговия премахват 
офертите или забраняват достъпа до 
тях незабавно и информират 
съответните търговци и 
компетентните органи.
5. Доставчиците на онлайн 
места за търговия демонстрират 
най-добрите си усилия да 
предприемат ефективни и 
пропорционални мерки за 
предотвратяване на офертите на 
фалшиви продукти, както и за 
предотвратяване на повторното 
появяване на оферти на 
предварително уведомени и 
премахнати фалшиви продукти. За 
тази цел доставчиците на онлайн 
места за търговия вземат предвид 
информацията, получена в 
съответствие с член 14, в контекста 
на всяка система за модериране на 
съдържание, целяща 
предотвратяване на повторната им 
поява, откриване, идентифициране, 
премахване или забраняване на 
достъпа до опасни продукти, 
предлагани на тяхното място за 
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търговия. Мерките, посочени в този 
параграф, не водят до общ контрол, 
както е предвидено в член 7.
6. Доставчиците на онлайн 
места за търговия спират без 
неоправдано забавяне предоставянето 
на своите услуги на търговци, които 
правят многократно незаконни 
предложения на продукт или услуга. 
Те незабавно уведомяват за своето 
решение търговеца и компетентните 
органи.
7. Когато доставчиците на 
онлайн места за търговия узнаят, 
независимо от използваните 
средства, за незаконния характер на 
продукт или услуга, предлагани чрез 
техните услуги, те информират без 
ненужно забавяне получателите на 
услугата, които са закупили такъв 
продукт или са сключили договор за 
такива услуги, относно 
незаконността, самоличността на 
търговеца и всички средства за правна 
защита. Когато доставчикът на 
онлайн място за търговия не 
разполага с данни за контакт на 
получателите на услугата, той 
оповестява публично и леснодостъпно 
в своя онлайн интерфейс 
информацията относно 
премахнатите незаконни продукти 
или услуги, самоличността на 
търговеца и всички средства за правна 
защита.
8. Доставчиците на онлайн 
места за търговия имат право на 
обезщетение от търговците, които 
не изпълняват задълженията си към 
онлайн местата за търговия или 
потребителите. Потребителите 
имат право на обезщетение от 
доставчиците на онлайн места за 
търговия за неспазването на 
задълженията по членове 22, 22а и 
22б.
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Or. en

Изменение 1466
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 22б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22б
Право на информация

1. Когато доставчик на онлайн 
място за търговия получи сведения, 
независимо от използваните 
средства, за незаконния характер на 
продукт или услуга, предлагани чрез 
неговите услуги, той информира, 
когато е възможно, тези получатели 
на услугата, които са закупили такъв 
продукт или са сключили договор за 
такива услуги през последните шест 
месеца, относно незаконността, 
самоличността на търговеца и 
всички средства за правна защита.
2. Когато доставчикът на онлайн 
място за търговия не разполага с 
данни за контакт на получателите 
на услугата, посочени в параграф 1, 
той оповестява публично и 
леснодостъпно в своя онлайн 
интерфейс информацията относно 
премахнатите незаконни продукти 
или услуги, самоличността на 
търговеца и всички средства за правна 
защита.

Or. en

Обосновка

Макар правилата за самите продукти да са определени в регламента относно общата 
безопасност на продуктите и в актовете на новата законодателна рамка, ако място 
за търговия получи сведения, че продаван продукт е незаконен и има възможност да 
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уведоми за това закупилите го, то следва да го направи.

Изменение 1467
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1468
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) списък на всички доверени 
податели на сигнали и тяхната 
област на експертен опит;

Or. en

Изменение 1469
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на случаите на временно 
преустановяване, наложени съгласно 
член 20, като се прави разграничение 
между тези, наложени за 
предоставянето на явно незаконно 
съдържание, подаването на очевидно 
неоснователни уведомления и 
подаването на очевидно неоснователни 
жалби;

б) броя на случаите на временно 
преустановяване, наложени съгласно 
член 20, като се прави разграничение 
между тези, наложени за 
предоставянето на незаконно 
съдържание, подаването на 
неоснователни уведомления и 
подаването на неоснователни жалби;

Or. en

Изменение 1470
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички случаи на използване на 
автоматични средства за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително посочване на точните 
цели, показателите за точността на 
автоматизираните средства за 
изпълнение на тези цели и всички 
приложени предпазни мерки.

в) всички случаи на използване на 
автоматични средства за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително посочване на точните 
цели, и всички приложени предпазни 
мерки.

Or. en

Изменение 1471
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички случаи на използване на 
автоматични средства за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително посочване на точните 
цели, показателите за точността на 
автоматизираните средства за 
изпълнение на тези цели и всички 
приложени предпазни мерки.

в) всички случаи на използване на 
автоматични средства за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително посочване на точните 
цели, показателите за точността на 
автоматизираните средства за 
изпълнение на тези цели и всички 
приложени предпазни мерки, 
включително преглед от човек.

Or. en

Изменение 1472
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Лоранс Фаренг, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) броя на рекламите, които са 
премахнати, етикетирани или 
деактивирани от онлайн 
платформата и обосновка на 
решенията;

Or. en

Изменение 1473
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
публикуват най-малко веднъж на всеки 
шест месеца информация за 
средномесечните активни получатели на 

2. Онлайн платформите съобщават 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване най-малко 
веднъж на всеки дванадесет месеца 
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услугата във всяка държава членка, 
изчислена като средна стойност за 
периода от последните шест месеца, в 
съответствие с методиката, определена в 
делегираните актове, приети съгласно 
член 25, параграф 2.

информация за средномесечните 
активни получатели на услугата в 
Съюза, изчислена като средна стойност 
за периода от последните дванадесет 
месеца, в съответствие с методиката, 
определена в делегираните актове, 
приети съгласно член 25, параграф 2.

Or. en

Обосновка

За защита на търговските тайни и ограничаване на несъразмерните 
административни задължения в онлайн платформите.

Изменение 1474
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите публикуват 
най-малко веднъж на всеки шест 
месеца информация за средномесечните 
активни получатели на услугата във 
всяка държава членка, изчислена като 
средна стойност за периода от 
последните шест месеца, в 
съответствие с методиката, определена в 
делегираните актове, приети съгласно 
член 25, параграф 2.

2. Онлайн платформите публикуват 
най-малко веднъж на всеки дванадесет 
месеца информация за средномесечните 
активни получатели на услугата във 
всяка държава членка, изчислена като 
средна стойност за периода от 
последните дванадесет месеца, в 
съответствие с методиката, определена в 
делегираните актове, приети съгласно 
член 25, параграф 2.

Or. en

Изменение 1475
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2



PE695.162v01-00 108/172 AM\1235643BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите публикуват 
най-малко веднъж на всеки шест месеца 
информация за средномесечните 
активни получатели на услугата във 
всяка държава членка, изчислена като 
средна стойност за периода от 
последните шест месеца, в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, приети съгласно 
член 25, параграф 2.

2. Онлайн платформите публикуват 
най-малко веднъж на всеки шест месеца 
информация за средномесечните 
активни крайни ползватели на услугата 
във всяка държава членка, изчислена 
като средна стойност за периода от 
последните шест месеца, в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, приети съгласно 
член 25, параграф 2.

Or. en

Изменение 1476
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф Хетман, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки се 
въздържат от налагане на 
допълнителни задължения за 
докладване на прозрачността на 
онлайн платформите, различни от 
конкретни искания в контекста на 
упражняване на техните надзорни 
правомощия.

Or. en

Обосновка

Предотвратяване на разпокъсаността на вътрешния пазар.

Изменение 1477
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Алесандра Басо
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите съобщават 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване, при 
поискване от негова страна, 
информацията, посочена в параграф 2, 
актуализирана към момента на 
искането. Координаторът на 
цифровите услуги може да изиска от 
онлайн платформата да предостави 
допълнителна информация по 
отношение на изчислението, посочено в 
същия параграф, включително 
обяснения и обосновка по отношение на 
използваните данни. Тази информация 
не съдържа лични данни.

3. Онлайн платформите съобщават 
на координаторите на цифровите 
услуги, при поискване от тяхна страна, 
информацията, посочена в параграф 2, 
актуализирана към момента на 
искането. Координаторите на 
цифровите услуги могат да изиска от 
онлайн платформата да предостави 
допълнителна информация по 
отношение на изчислението, посочено в 
същия параграф, включително 
обяснения и обосновка по отношение на 
използваните данни. Тази информация 
не съдържа лични данни.

Or. fr

Изменение 1478
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за установяване на 
образци относно формата, 
съдържанието и други подробности на 
докладите съгласно параграф 1.

4. Комисията приема актове за 
изпълнение за създаване на ключови 
показатели за изпълнението и 
установяване на образци относно 
формата, съдържанието и други 
подробности на докладите съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1479
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
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Куртен, Лише Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за установяване на 
образци относно формата, 
съдържанието и други подробности на 
докладите съгласно параграф 1.

4. Комисията приема актове за 
изпълнение за установяване на образци 
относно формата, съдържанието и други 
подробности на докладите съгласно 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Докладите са сравними само при един и същ формат и съдържание.

Изменение 1480
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 23 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато са публикувани за 
широката общественост, годишните 
доклади за прозрачност, посочени в 
параграф 1, не включват информация, 
която може да навреди на текущите 
дейности за предотвратяване, 
откриване или премахване на 
незаконно съдържание или на 
съдържание, противоречащо на 
общите условия на доставчика на 
хостинг услуги.

Or. en

Обосновка

Твърде много информация може да доведе до „заобикаляне“ на система, до 
отрицателно въздействие върху потребителите и другите ползватели. Трябва да се 
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полага грижа за предотвратяване на това.

Изменение 1481
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 23а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Онлайн реклама и системи за 
препоръчване
1. Онлайн платформите, които 
използват системи за препоръчване и 
системи за подбор и показване на 
реклами, поставят на леснодостъпно 
място в своя онлайн интерфейс по 
ясен, достъпен и лесно разбираем 
начин съответната информация за 
функционирането на тези системи, 
по-специално техните параметри.
2. Параметрите по параграф 3 
включват най-малко:
а) критериите, използвани от 
съответните системи;
б) посочване на важността, 
която специфичните критерии имат 
за резултатите, генерирани от 
съответните системи;
в) целите за оптимизация на 
съответните системи, ако е 
приложимо, списък на категориите 
лични данни, вземани под внимание 
от съответните системи, източници 
на тези данни и обяснение на ролята, 
която поведението на получателите 
на услугата играе в това как 
съответните системи генерират 
резултатите, в случай на много 
големи онлайн платформи – 
обобщението на оценките на риска, 
посочени в член 26, и описанието на 
мерките за смекчаване, посочени в 
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член 27.

Or. en

Изменение 1482
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност на онлайн рекламата Прозрачност на онлайн рекламата и 
предлаганото съдържание

Or. en

Изменение 1483
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност на онлайн рекламата Прозрачност на онлайн рекламата и 
контрол

Or. en

Изменение 1484
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн платформите, които 
показват реклама в своите онлайн 
интерфейси, гарантират, че 

заличава се



AM\1235643BG.docx 113/172 PE695.162v01-00

BG

получателите на услугата могат да 
идентифицират, за всяка конкретна 
реклама, показана на всеки отделен 
получател, по ясен и недвусмислен 
начин и в реално време:
а) че показаната информация 
представлява реклама;
б) физическото или 
юридическото лице, от чието име се 
показва рекламата;
в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

Or. en

Изменение 1485
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн платформите, които показват 
реклама в своите онлайн интерфейси, 
гарантират, че получателите на услугата 
могат да идентифицират, за всяка 
конкретна реклама, показана на всеки 
отделен получател, по ясен и 
недвусмислен начин и в реално време:

Онлайн платформите, които показват 
реклама в своите онлайн интерфейси, по 
подразбиране не се основават на 
профилиране, 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, 
вземането на решения или избора чрез 
структурата, функцията или начина 
на работа на своя онлайн интерфейс 
или която и да е част от него. Освен 
това онлайн платформите 
гарантират, че получателите на услугата 
могат да идентифицират, за всяка 
конкретна реклама, показана на всеки 
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отделен получател, по ясен и 
недвусмислен начин и в реално време:

Or. en

Изменение 1486
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) че показаната информация 
представлява реклама;

а) че показаната информация в 
интерфейса или части от него 
представлява онлайн реклама, 
включително чрез видима и 
хармонизирана маркировка;

Or. en

Изменение 1487
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) че показаната информация 
представлява реклама;

а) че показаната информация в 
интерфейса или части от него 
представлява онлайн реклама, 
включително чрез видима и 
хармонизирана маркировка;

Or. en

Изменение 1488
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б
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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 физическото или юридическото 
лице, което финансира рекламата;

Or. en

Изменение 1489
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – 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 физическото или юридическото 
лице, финансирало рекламата;

Or. en

Изменение 1490
Андрей Ковачев, Сандра Калниете, Раса Юкнявичиене, Даце Мелбарде

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – 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 физическото или юридическото 
лице, което финансира рекламата;

Or. en

Обосновка

Ключов елемент за по-голяма прозрачност на рекламирането е да знаете кое 
физическо или юридическо лице финансира рекламата. Това би помогнало на 
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получателите да разберат защо им се показват определени реклами и ще позволи на 
изследователите да анализират дали конкретни пълномощници или сметки на 
упълномощени лица се използват за финансиране на платформи и крият 
действителния бенефициер във връзка с рекламата.

Изменение 1491
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – 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, 
както и гражданството му;

Or. fr

Изменение 1492
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

в) ако реклама е насочена 
специално към даден получател – 
съдържателна информация относно 
параметрите, използвани за определяне 
на получателя, на когото се показва 
рекламата, включително, когато е 
приложимо, критериите за насочване 
и целта за оптимизация, избрана от 
рекламодателя;

Or. en

Изменение 1493
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 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

в) ясна, съдържателна и уеднаквена 
информация относно основните 
параметрите, използвани за определяне 
на получателя, на когото се показва 
рекламата, и включената логика;

Or. en

Изменение 1494
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 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

в) ясна, съдържателна и уеднаквена 
информация относно основните 
параметрите, използвани за определяне 
на получателя, на когото се показва 
рекламата, и включената логика.

Or. en

Изменение 1495
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани като цяло за определяне на 
това кои реклами да се показват на 
съответната онлайн платформа.
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Or. en

Изменение 1496
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

в) ясна, съдържателна и уеднаквена 
информация относно параметрите, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата

Or. en

Изменение 1497
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) възможността за преглед на 
личната информация, съхранявана от 
платформата, довела до 
идентифициране като получател на 
рекламата;
вб) възможността за промяна на 
необходимите опции за продължаване 
или не на идентифицирането като 
получател на рекламата.

Or. en

Изменение 1498
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ако онлайн платформата 
използва автоматизирани системи за 
определяне на получателите на 
услугата, на които ще се показва 
рекламата – съдържателна 
информация за причините, поради 
които дадена реклама се счита за 
уместна за конкретен получател на 
услугата;

Or. en

Изменение 1499
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лин Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание се отделя на 
непълнолетни получатели на 
услугата. Когато рекламата е 
адресирана до непълнолетни, онлайн 
платформите посочват по ясен, лесен 
и недвусмислен начин, че такава 
реклама е насочена към тази група 
получатели.

Or. en

Изменение 1500
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от Регламент 2016/679 
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доставчиците не се възползват от 
съгласие като правно основание за 
обработване на лични данни, за да 
насочват към физически лица за 
целите на цифровата реклама.

Or. en

Изменение 1501
Иржи Поспишил

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) доставчикът не допуска 
никаква публикация, за която знае, че 
е невярна или подвеждаща с цел 
насърчаване на продажбата или 
доставката, резултат от 
публикуването или показването.

Or. en

Изменение 1502
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дали рекламата е показвана с 
помощта на автоматизиран 
инструмент и самоличността на 
лицето, отговарящо за този 
инструмент;

Or. en

Изменение 1503
Томислав Сокол, Иван Щефанец
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) договорена сума на плащане за 
онлайн реклама, изразена в евро, ако 
това е платена реклама.

Or. en

Изменение 1504
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) ако е приложимо, информация 
за използването на предварително 
определени списъци и категории, 
източника на лични данни, качени в 
онлайн платформата, както и 
правното основание за качване на 
тези лични данни съгласно Регламент 
(ЕС) 2016/679, както и информация за 
използването на методи за насочване 
с цел показване на реклама на 
получатели, които са подобни на 
определена група, заедно със 
съдържателна информация за 
причините, поради които е 
установено подобно сходство.

Or. en

Изменение 1505
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн платформата 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 
лични 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 лични данни, отнасящи се до 
субекта на данни;
г) да получат изтриване на лични 
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), в съответствие с 
член 19 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Or. en

Изменение 1506
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 24 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат други актове на 
Съюза, онлайн платформите, които 
показват генерирано от 
потребителите съдържание, което 
може да включва спонсорирана 
информация или друга информация, 
еквивалентна на реклама, която 
обикновено се предоставя срещу 
възнаграждение, включват в своите 
общи условия задължението за 
получателите на техните услуги да 
информират другите получатели 
относно това кога са получили 
възнаграждение или други стоки в 
натура за съдържанието си. 
Неуведомяването на платформата 
или другите получатели представлява 
нарушение на общите условия на 
доставчика.

Or. en

Обосновка

Въпреки че в допълнение към настоящия регламент е обхванато от друг 
законодателен акт на Съюза, важно е това да се свърже с правилата за общите 
условия в настоящия регламент, за да се даде основание за по-нататъшно прилагане 
на тези правила.

Изменение 1507
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк 
Анжел

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн платформите или 
доставчиците на рекламни услуги, 
които пускат реклами, също 
проверяват точността на 
информацията за рекламодателя в 
съответствие със задълженията за 
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надлежна проверка съгласно член 22. 
Ако има сведения за съмнителни 
оферти – в случай на очевидност, 
сигнали от потребители и онлайн 
магазини в черния списък с 
предупреждения – платформите или 
доставчиците на рекламни услуги зад 
тях може да не показват рекламата.

Or. en

Изменение 1508
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Много големи онлайн платформи, 
които предлагат съдържание, за 
което получателите на услугата не 
са се абонирали изрично, гарантират, 
че получателите на услугата могат 
да идентифицират за всяко 
конкретно предложение по ясен и 
недвусмислен начин и в реално време 
съдържателна информация за 
критериите, използвани за предлагане 
на това съдържание на получателя, 
включително, когато е приложимо, 
взети предвид лични данни на 
получателя.

Or. en

Изменение 1509
Давид Лега, Хилде Вотманс, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Драгош Пъслару, 
Милан Бръглез, Ева Каили, Алекс Аджус Салиба, Йоан-Рареш Богдан, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Профилирането на деца за 
търговски цели, включително 
целенасочена или персонализирана 
реклама, е забранено в съответствие 
със стандартите в сектора, 
установени в член 34 и Регламент 
(ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 1510
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, 
Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
предоставят информацията, 
посочена в параграф 1, на публичните 
органи при тяхно искане, за да 
определят отчетността в случай на 
невярна или подвеждаща реклама.

Or. en

Изменение 1511
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема акт за изпълнение, 
с който определя хармонизираните 
спецификации относно 
маркировката, посочена в параграф 1, 
буква а) от настоящия член.
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Or. en

Изменение 1512
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Кшищоф 
Хетман, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Ружа Графиня фон 
Тун унд Хоенщайн, Томислав Сокол, Иван Щефанец, Андреа Каропо, Барбара 
Талер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчиците на 
посреднически услуги получават 
съгласие от получателите на 
техните услуги, за да им предоставят 
микроцелева и поведенческа реклама. 
Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че получателите 
на услуги могат лесно да направят 
информиран избор, когато изразяват 
съгласието си, като им предоставят 
съдържателна информация.

Or. en

Изменение 1513
Сандро Гоци, Валери Айе, Стефани Йон-Куртен, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 1514
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически 
услуги информират физическото или 
юридическото лице, от чието име се 
показва рекламата, за мястото, на 
което се показва рекламата.

Or. en

Изменение 1515
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Онлайн платформите, които 
показват реклама на своите онлайн 
интерфейси, гарантират, че 
рекламодателите:
а) могат да искат и получават 
информация за това къде са 
поставени техните реклами;
б) могат да поискат и получат 
информация за това кой посредник е 
обработвал техните данни;
в) могат да посочат на кое 
конкретно място не могат да бъдат 
поставени рекламите им. В случай на 
неспазване на тази разпоредба 
рекламодателите имат правото да 
получат правна защита.
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Or. en

Изменение 1516
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Марко Дзуло, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема акт за изпълнение, 
с който определя хармонизираните 
спецификации относно 
маркировката, посочена в параграф 1, 
буква а) от настоящия член.

Or. en

Изменение 1517
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a
Системи за препоръчване – 
приоритетна позиция на 

обществената журналистика
1. Онлайн платформите 
гарантират надлежна приоритетна 
позиция на журналистиката от 
обществен интерес в техните услуги. 
Услугите, които обслужват 
специални интереси, може да бъдат 
освободени от това задължение. 
Подходящите мерки за приоритетна 
позиция следва да включват 
използването на технически 
стандарти, установени по основан на 
участие и прозрачен начин, за да се 
идентифицират медии и организации, 
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функциониращи съгласно най-
високите международно признати 
професионални норми, за да се 
генерира надеждна и точна 
информация.
2. Доставчиците на 
журналистика от обществен 
интерес се идентифицират чрез 
доброволни европейски стандарти за 
саморегулиране или европейски 
стандартизационни резултати, 
определени от Регламент (ЕС) № 
1025/2012 („технически стандарти“), 
които се разработват, управляват и 
прилагат по прозрачен начин. Всеки 
от тези стандарти се основава на 
международно признати най-добри 
практики и етични норми, които 
служат като законосъобразни 
критерии за прилагане на 
задължението за отдаване на по-
голямо значение. Прилагането на 
тези технически стандарти трябва 
да бъде предоставяно и оповестявано 
от и на всички участващи страни.
3. Подходящите мерки съгласно 
тази разпоредба не дискриминират 
въз основа на съдържание или гледна 
точка. Посредниците не третират 
неспазването или неизползването на 
такива технически стандарти като 
причина за изключване, понижаване, 
намаляване на видимостта или по 
друг начин активно въздействие върху 
видимостта или осигуряването на 
приходи във връзка със съдържание по 
отрицателен начин. За да 
демонстрират спазването на 
задължението си да гарантират 
надлежна приоритетна позиция за 
журналистиката от обществен 
интерес в своите услуги, онлайн 
посредниците установяват 
задължителни прозрачни механизми 
и показатели за индексиране по 
отношение на откриваемостта и 
видимостта в редиците за търсене, 
емисиите на новини и продуктите, 
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включително предоставянето на 
данни и информация за алгоритми за 
приоритизиране, персонализиране и 
препоръки, одити и жалби по 
отчетлив начин.
4. Координаторът на цифровите 
услуги наблюдава и оценява дали 
подходящите мерки, приети от 
онлайн посредниците по този член, са 
достатъчни, за да допринесат за 
плурализма и разнообразието на 
медиите на съответните им 
национални пазари. За тази цел 
координаторът на цифровите услуги 
следва да разчита на механизми за 
саморегулиране и съвместно 
регулиране.
5. Получателите на услуги винаги 
имат ясен и лесно достъпен избор да 
оттеглят съгласието си за 
подходящите мерки, предназначени да 
гарантират дължимата 
приоритетна позиция на 
журналистиката от обществен 
интерес.

Or. en

Изменение 1518
Александра Гезе, Размус Андрезен, Марцел Колая, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a
Системи за препоръчване

1. Онлайн платформите, които 
използват системи за препоръчване 
или всяка друга система, използвана 
за подбор и определяне на реда на 
представяне на съдържанието, 
посочват в своите общи условия в 
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ясен, достъпен и лесно разбираем 
формат параметрите, използвани в 
техните системи за препоръчване, 
както и опциите, предоставени на 
получателите на услугата за избор 
или промяна на тези параметри.
2. Параметрите, посочени в 
параграф 1, включват най-малко 
следната информация:
а) критериите и логиката, 
използвани от системите за 
препоръчване, включително входни 
данни и показатели за ефективност;
б) как тези критерии се 
претеглят един спрямо друг;
в) целта за оптимизация на 
системите за препоръчване;
г) обяснение как поведението на 
получателите на услугата може да 
повлияе на функционирането и 
резултатите от системите за 
препоръчване.
3. Онлайн платформите 
предоставят възможности за 
получателите на услугата да получат 
достъп до своите профили, за да 
изберат или променят параметрите, 
на съответната система за 
препоръчване, включително поне един 
вариант, който не се основава на 
профилиране по смисъла на член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2016/679 и който е активиран по 
подразбиране.

Or. en

Обосновка

Допълнителен член, който да го отличава от задълженията относно системите за 
препоръчване на много големите онлайн платформи в член 29. Системите за 
препоръчване оформят това, което крайните потребители виждат на 
платформите. Платформите обаче предоставят много малко информация за 
системите, които използват, и как работят на практика. Тази липса на информация е 
тревожна, защото това означава, че влиянието на тези системи върху достъпа на 
потребителите до различни видове съдържание и техният потенциал да 
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популяризират определени видове проблематично съдържание на определени 
потребители или да скрият напълно законно съдържание или разговори не могат да 
бъдат правилно изследвани.

Изменение 1519
Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Марк Анжел

Предложение за регламент
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a
Мерки за превенция срещу онлайн 

измама в платформи
Държавите членки насърчават 
превантивни мерки за намаляване на 
вредите за потребителите, 
причинени от незаконно рекламиране 
и незаконни практики на продажби в 
платформите. Това включва, наред с 
други неща, създаването на 
информационни платформи, които 
публикуват ежедневни 
предупреждения за актуални онлайн 
капани. Такива инициативи са 
свързани в целия Съюз чрез мрежа, 
финансирана от Комисията и 
подкрепена от координатор на ЕС. 
Доставчиците на хостинг услуги 
предоставят ясно видими връзки към 
тези страници за превенция.

Or. en

Изменение 1520
Мария Грапини, Кристел Шалдемозе, Андреас Шидер, Марк Анжел, Евелин 
Гебхарт

Предложение за регламент
Член 24а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a
Право на информация

1. Когато онлайн платформа 
получи сведения, независимо от 
използваните средства, за незаконния 
характер на продукт или услуга, 
предлагани чрез неговите услуги, тя 
информира тези получатели на 
услугата, които са закупили такъв 
продукт или са сключили договор за 
такива услуги през последните шест 
месеца, относно незаконността, 
самоличността на търговеца и 
всички средства за правна защита.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да имат правото да знаят дали продуктът, който са 
закупили, не е истински, а по-информираните потребители са по-добре подготвени да 
устоят на бъдещи опити на измамници.

Изменение 1521
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б
Допълнителни задължения за 

платформи, използвани предимно за 
разпространение на генерирано от 

потребители порнографско 
съдържание

Когато онлайн платформа се 
използва предимно за 
разпространение на генерирано от 
потребители порнографско 
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съдържание, платформата 
предприема необходимите 
технически и организационни мерки, 
за да гарантира следното: 
а) потребителите, които 
разпространяват съдържанието, са 
потвърдени чрез имейл с двойно 
предоставяне на съгласие и 
регистрация на мобилен телефон;
б) професионално модериране на 
съдържанието от човек в 
съответствие с член 14, параграф 6г 
(нов) и обучен да идентифицира 
сексуално насилие въз основа на 
изображения, когато съдържанието 
има голяма вероятност да е 
незаконно;
в) достъпност на квалифицирана 
процедура за уведомяване в допълнение 
към механизма, посочен в член 14, и 
при спазване на същите принципи, с 
изключение на параграф 5а (нов), 
отделните лица може да уведомят 
платформата, че изображение, което 
ги изобразява или се предполага, че ги 
изобразява, се разпространява без 
тяхно съгласие и да предоставят на 
платформата prima facie 
доказателства за тяхната физическа 
идентичност; съдържанието, 
съобщено чрез тази процедура, трябва 
да се счита за явно незаконно по 
смисъла на член 14, параграф 6а (нов) 
и да бъде спряно без ненужно забавяне 
и най-късно в рамките на 48 часа.

Or. en

Изменение 1522
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 24б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б
Прозрачност на модификациите на 

алгоритъма
1. Доставчиците на онлайн 
платформи имат прозрачност по 
отношение на промени в своите 
правила за позоваване и отправяне на 
препоръки, дори ако те са направени 
на експериментална основа, и 
незабавно информират 
регулаторните органи, техните 
ползватели и авторите на 
референтното съдържание, като се 
дава възможност тези промени да 
бъдат предвидени от засегнатите от 
тях.
2. Ползвателите може да се 
обърнат към регулатора, като 
поискат от него да даде своето 
мнение относно отрицателното 
въздействие на промените в 
правилата за позоваване и отправяне 
на препоръки, за да може да изиска от 
платформата да отстрани това 
въздействие.

Or. en

Изменение 1523
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 24б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б
За по-прозрачна и безопасна онлайн 

среда
Когато при използване на цифрова 
услуга получателят на услугата 
взаимодейства с чатбот, трябва ясно 
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да се посочи, че комуникацията не е с 
човешко същество, а с бот.

Or. en

Обосновка

Липсата на яснота при използването на т.нар. „чатботове“ е в състояние да 
причини форми на дискомфорт при някои категории особено уязвими хора. Има 
прецеденти, при които някои инфлуенсъри са избрали да поверят комуникацията с 
аудиторията си от млади и много млади хора при използване на ботове с подвеждащ 
език, въздействайки върху емоционалността на потребителя и смесвайки реалността 
и измислицата за търговски цели.

Изменение 1524
Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 24в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24в
За по-прозрачна и безопасна онлайн 

среда
Онлайн платформите трябва да 
предоставят достъп до 
хронологията, за да позволят 
проверката на всички промени, 
направени в съдържанието ex post, по 
отношение на това, което е 
публикувано от получателя на 
услугата.

Or. en

Обосновка

Възможността да се получава информация за промените на съдържанието с течение 
на времето може да помогне за: а) ограничаване на разпространението на фалшиви 
новини, които използват техниката на привличане на консенсус върху реално 
съдържание и след това го превръщат във фалшиво съдържание, след повишаване на 
рейтинга им; б) ограничаване на подвеждащите съобщения относно продукти, 
продавани на онлайн платформи, чрез увеличаване на цената спрямо реалната 
единствено с цел постигане на по-висок процент на отстъпка за продажбата в 
определен момент.
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Изменение 1525
Рамона Стругариу, Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Член 24в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24в
Неутралност

Много големите онлайн платформи 
са обект на политическа, 
идеологическа и религиозна 
неутралност и не могат да 
популяризират политически партии, 
мнения или идеи.

Or. en

Изменение 1526
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Глава III – раздел 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни задължения за много 
големите онлайн платформи за 
управление на системните рискове

Допълнителни задължения за много 
големите онлайн платформи, 
платформи за излъчване на живо, 
доставчици на частни съобщителни 
услуги и търсачки за управление на 
системните рискове

Or. en

Изменение 1527
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Много големи онлайн платформи Много големи онлайн платформи, 
платформи за излъчване на живо, 
доставчици на частни съобщителни 
услуги и търсачки

Or. en

Изменение 1528
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Много големи онлайн платформи Много големи онлайн платформи, 
платформи за излъчване на живо, 
доставчици на частни съобщителни 
услуги и търсачки

Or. en

Изменение 1529
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3. Настоящият раздел не се 
прилага за онлайн платформи, които 
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се определят като микро-, малки или 
средни предприятия (МСП) по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО. В допълнение 
настоящият раздел не се прилага за 
предприятия, които преди са били 
определени като микро-, малки или 
средни предприятия по смисъла на 
приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО през 
дванадесетте месеца след загубата на 
този статут съгласно член 4, 
алинея 2 от нея.

Or. en

Изменение 1530
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни получатели на услугата 
в Съюза, равен на или по-голям от 45 
милиона, изчислен в съответствие с 
методиката, определена в делегираните 
актове, посочени в параграф 3 и които 
имат годишен глобален оборот, равен 
или надвишаващ 100 милиона евро.

Or. fr

Обосновка

Понятието „активен ползвател“ не съществува, не е определено в текста, и някои 
платформи не могат да определят дейност.

Изменение 1531
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 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

1. Настоящият раздел се прилага за 
услуги на онлайн платформи, услуги на 
платформи за излъчване на живо, 
частни съобщителни услуги и услуги 
на търсачки, които предоставят своите 
услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 1532
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

1. Настоящият раздел се прилага за 
услуги на онлайн платформи, услуги на 
платформи за излъчване на живо, 
частни съобщителни услуги и услуги 
на търсачки, които предоставят своите 
услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

Or. en
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Изменение 1533
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят в 
продължение на най-малко четири 
последователни месеца своите услуги 
на определен брой средномесечни 
активни крайни ползватели на услугата 
в Съюза, равен на или по-голям от 45 
милиона, изчислен в съответствие с 
методиката, определена в делегираните 
актове, посочени в параграф 3.

Or. en

Изменение 1534
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящият раздел не се 
прилага, където в рамките на 
организирана мрежа за 
разпространение, която действа под 
общо отличително наименование, 
доставчикът на посреднически услуги 
има пряка връзка от гледна точка на 
организацията, сдружаването, 
сътрудничеството или капиталовата 
собственост с получателя на 
услугата или където посредническата 
услуга има за цел единствено да бъде 
посредник в съдържанието между 
членовете на организираната мрежа 
за разпространение и нейните 
доставчици.
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Or. en

Изменение 1535
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, за да установи 
конкретна методика за изчисляване на 
броя на средномесечните активни 
получатели на услугата в Съюза за 
целите на параграф 1. В методиката се 
уточняват по-специално начините за 
определяне на населението на Съюза и 
критериите за определяне на 
средномесечните активни получатели 
на услугата в Съюза, като се вземат 
предвид различните характеристики по 
отношение на достъпността.

3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, за да установи 
конкретна методика за изчисляване на 
броя на средномесечните активни 
крайни ползватели на услугата в 
Съюза за целите на параграф 1. В 
методиката се уточняват по-специално 
начините за определяне на населението 
на Съюза и критериите за определяне на 
средномесечните активни крайни 
ползватели на услугата в Съюза, като 
се вземат предвид различните 
характеристики по отношение на 
достъпността.

Or. en

Изменение 1536
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, за да установи 
конкретна методика за изчисляване на 
броя на средномесечните активни 
получатели на услугата в Съюза за 
целите на параграф 1. В методиката се 

3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, за да установи 
конкретна методика за изчисляване на 
броя на средномесечните получатели на 
услугата в Съюза за целите на параграф 
1. В методиката се уточняват по-
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уточняват по-специално начините за 
определяне на населението на Съюза и 
критериите за определяне на 
средномесечните активни получатели на 
услугата в Съюза, като се вземат 
предвид различните характеристики по 
отношение на достъпността.

специално начините за определяне на 
населението на Съюза и критериите за 
определяне на средномесечните активни 
получатели на услугата в Съюза, като се 
вземат предвид различните 
характеристики по отношение на 
достъпността.

Or. fr

Изменение 1537
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такава методология гарантира 
следното по отношение на 
активните получатели:
(1) не са включени автоматизирани 
взаимодействия, акаунти или 
сканиране на данни от нечовек 
(„ботове“);
(2) самото разглеждане на услуга без 
покупка, влизане или друго активно 
идентифициране на получател не се 
разглежда като активен получател;
(3) броят се основава на всяка услуга 
поотделно;
(4) получателите, свързани на 
множество устройства, се броят 
само веднъж;
(5) непрякото използване на услугата, 
чрез трета страна или свързване, не 
се отчита;
(6) когато онлайн платформа се 
хоства от друг доставчик на 
посреднически услуги, активните 
получатели се разпределят 
единствено към най-близката до 
получателя онлайн платформа;
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(7) средният брой се поддържа за 
период от най-малко шест месеца.

Or. en

Обосновка

Минималните стандарти за определяне на методологията следва да бъдат 
определени в законодателството.

Изменение 1538
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координаторът на цифровите услуги по 
място на установяването проверява най-
малко на всеки шест месеца дали броят 
на средномесечните активни получатели 
на услугата в Съюза на онлайн 
платформи под тяхна юрисдикция е 
равен или по-голям от броя, посочен в 
параграф 1. Въз основа на тази проверка 
той приема решение за определяне на 
онлайн платформата като много голяма 
онлайн платформа за целите на 
настоящия регламент или за 
прекратяване на това определяне и 
съобщава това решение своевременно 
на съответната онлайн платформа и на 
Комисията.

Координаторът на цифровите услуги по 
място на установяването проверява най-
малко на всеки шест месеца дали броят 
на средномесечните активни крайни 
ползватели на услугата в Съюза на 
онлайн платформи под тяхна 
юрисдикция е равен или по-голям от 
броя, посочен в параграф 1. Въз основа 
на тази проверка той приема решение за 
определяне на онлайн платформата като 
много голяма онлайн платформа за 
целите на настоящия регламент или за 
прекратяване на това определяне и 
съобщава това решение своевременно 
на съответната онлайн платформа и на 
Комисията.

Or. en

Изменение 1539
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След като получи решението за 
обозначаване като много голяма 
онлайн платформа, онлайн 
платформата може да обжалва това 
решение пред координатора на 
цифровите услуги, издал 
обозначението, в рамките на 60 дни. 
Координаторът на цифровите услуги 
може да се консултира с Европейския 
съвет за цифровите услуги. 
Координаторът на цифровите услуги 
специално взема предвид следната 
информация, докато оценява 
обжалването:
а) вида съдържание, което 
обикновено се споделя, и вида на 
активния краен потребител в дадена 
онлайн платформа;
б) излагането на незаконно 
съдържание, както е докладвано 
съгласно член 23, и мерките, 
предприети от онлайн платформата 
за смекчаване на рисковете; и
в) експозицията на системните 
рискове, посочени в член 26.
Координаторът на цифровите услуги 
взема решение по обжалването в 
рамките на 60 дни. Координаторът 
на цифровите услуги може 
многократно да започне тази 
процедура, когато сметне за 
необходимо, след като приеме 
обжалването.

Or. en

Изменение 1540
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Много големите социални 
онлайн платформи са подкатегория 
на много големите онлайн 
платформи, които хората използват 
главно за изграждане на социална 
мрежа и социални взаимоотношения.

Or. nl

Изменение 1541
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
може да поиска от всяка онлайн 
платформа да представи доклад за 
оценка на разпространението на 
незаконно съдържание чрез своите 
услуги, когато това е оправдано от 
информацията, предоставена в 
доклада, подаден в съответствие с 
член 23. Ако след задълбочена оценка 
координаторът на цифровите услуги 
е определил въпросната платформа 
като представляваща значителни 
системни рискове, произтичащи от 
разпространението на незаконно 
съдържание чрез нейните услуги в 
Съюза, тогава координаторът на 
цифровите услуги може да изисква 
пропорционално спазване на някои 
или всички задължения по силата на 
членове 26 до 37.

Or. en
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Изменение 1542
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 69, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, за да определи 
специфична методология за целите 
на параграфи 4а и 4б.

Or. en

Изменение 1543
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25a
Законни представители на много 

големите онлайн платформи
Много големите онлайн платформи 
установяват по една точка за 
контакт във всяка държава членка и 
гарантират, че тя е достъпна за 
получателите на услугата на поне 
един от официалните езици на тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 1544
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка на риска Оценка на въздействието

Or. en

Изменение 1545
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват 
текущо и най-малко веднъж годишно 
след това вероятността и тежестта 
на всички системни рискове, 
произтичащи от проектирането, 
присъщите характеристики, 
функционирането и използването на 
техните услуги в Съюза. Оценката на 
риска се разбива по държави членки, в 
които се предлагат услуги, и за Съюза 
като цяло. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en

Изменение 1546
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
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много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват в 
сътрудничество с Комисията най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове, 
включително, когато са вследствие на 
доброволно действие на 
платформата според нейния 
технологичен, социален или 
икономически модел:

Or. fr

Изменение 1547
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза, и представя доклад за тази 
оценка на риска на националния 
компетентен орган на държавата 
членка, в която е установен техният 
законен представител. Тази оценка на 
риска е специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en
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Изменение 1548
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
предоставящите услуги на много 
големи онлайн платформи, услуги на 
платформи за излъчване на живо, 
частни съобщителни услуги и услуги 
на търсачки установяват, анализират и 
оценяват най-малко веднъж годишно 
след това всички значителни системни 
рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
техните услуги в Съюза. Тази оценка на 
риска е специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en

Изменение 1549
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
системни рискове, произтичащи от 
проектирането, функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
дейности, включително технологично 
проектиране, верига за създаване на 
стойност и избор на бизнес модел, и 
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включва следните системни рискове:

Or. en

Изменение 1550
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, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това 
всички значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват 
текущо вероятността и тежестта 
на всички значителни системни 
рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
техните услуги в Съюза. Тази оценка на 
риска е специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en

Изменение 1551
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това 
всички значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това 
вероятността и тежестта на 
системните рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
техните услуги в Съюза. Тази оценка на 
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специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

риска е специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en

Изменение 1552
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 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от разпространението на 
незаконно съдържание чрез техните 
услуги в Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en

Обосновка

Изясняване на ограничаването на задълженията за незаконното съдържание.

Изменение 1553
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
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малко веднъж годишно след това 
всички значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

малко веднъж годишно след това 
въздействието на функционирането и 
използването на техните услуги в Съюза 
относно основните права, 
включително член 38 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и относно гарантирането на високо 
равнище на защита на 
потребителите. Тази оценка на 
въздействието е специфична за 
техните услуги и включва следните 
неблагоприятни въздействия:

Or. en

Изменение 1554
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
значителни системни рискове, 
произтичащи от функционирането и 
използването на техните услуги в 
Съюза. Тази оценка на риска е 
специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

1. От датата на прилагане, посочена 
в член 25, параграф 4, втора алинея, 
много големите онлайн платформи 
установяват, анализират и оценяват най-
малко веднъж годишно след това всички 
системни рискове, произтичащи от 
функционирането и използването на 
техните услуги в Съюза. Тази оценка на 
риска е специфична за техните услуги и 
включва следните системни рискове:

Or. en

Изменение 1555
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 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпространението на незаконно 
съдържание чрез техните услуги;

а) разпространението на незаконно 
съдържание и съдържание, което е в 
нарушение на техните общи условия 
чрез техните услуги, включително 
опасни и несъответстващи продукти 
и услуги, в случай на онлайн места за 
търговия;

Or. en

Изменение 1556
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 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпространението на незаконно 
съдържание чрез техните услуги;

а) разпространението на незаконно 
съдържание и съдържание, което е в 
нарушение на техните общия условия 
чрез техните услуги,

Or. en

Обосновка

Рисковете идват не само от незаконно съдържание, но и от съдържание, което не е 
разрешено съгласно общите условия на услугата.

Изменение 1557
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпространението на незаконно 
съдържание чрез техните услуги;

а) разпространението и 
увеличаването на незаконно 
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съдържание чрез техните услуги;

Or. en

Изменение 1558
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпространението на незаконно 
съдържание чрез техните услуги;

а) разпространението на явно 
незаконно съдържание чрез техните 
услуги;

Or. en

Изменение 1559
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпространението на незаконно 
съдържание чрез техните услуги;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 1560
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Стефан Сежурне, Лоранс Фаренг, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) финансирането на незаконно 
съдържание, включително модели въз 
основа на реклама;
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Or. en

Изменение 1561
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) финансирането на незаконно 
съдържание, включително модели въз 
основа на реклама;

Or. en

Изменение 1562
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на човешкото достойнство, 
личния и семейния живот, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, включително свободата 
и плурализма на медиите, свободата 
на изкуствата и науките и правото 
на образование, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 1, 7, 11, 
13, 14, 21 и 24 от Хартата;

Or. en

Изменение 1563
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, 
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Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на което и да от 
основните права, изброени в Хартата, 
по-специално за основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията, правото на 
равенство между половете и правата 
на детето, залегнали съответно в 
членове 7, 11, 21, 23 и 24 от Хартата;

Or. en

Изменение 1564
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на което и да от 
основните права, изброени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, по-специално за основните права 
на зачитане на личния и семейния 
живот, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
забраната на дискриминацията и 
правата на детето, залегнали съответно 
в членове 7, 11, 21 и 24 от Хартата;

Or. en
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Изменение 1565
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 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на което и да от 
основните права, изброени в Хартата, 
по-специално за основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

Or. en

Обосновка

Въпреки че изброените тук членове са изключително важни, всички права в Хартата 
следва да се зачитат максимално и да се балансират помежду си.

Изменение 1566
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права, 
изброени в Хартата, по-специално за 
основните права на зачитане на личния 
и семейния живот, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;
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Or. en

Изменение 1567
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 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата, чрез разпространение 
на незаконно съдържание;

Or. en

Изменение 1568
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на човешкото достойнство, 
личния и семейния живот, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, правото на собственост, 
забраната на дискриминацията и 
правата на детето, залегнали съответно 
в членове 1, 7, 11, 17, 21 и 24 от 
Хартата;

Or. en
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Изменение 1569
Лешек Милер, Марк Анжел, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, свободата и 
плурализмът на медиите, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

Or. en

Изменение 1570
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Андреас Шидер, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права, 
по-специално правата на зачитане на 
личния и семейния живот, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

Or. en

Обосновка

Тази оценка не се ограничава до споменатите основни права, а обхваща основните 
права като цяло с конкретен акцент върху изрично споменатите.
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Изменение 1571
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 
21 и 24 от Хартата;

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права, 
включително член 38 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално правата на зачитане на 
личния и семейния живот, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, свободата на печата, 
забраната на дискриминацията и 
правата на детето, залегнали в Хартата;

Or. en

Изменение 1572
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в членове 7, 11, 
21 и 24 от Хартата;

б) всички предвидими въздействия 
върху упражняването на основните 
права, по-специално правата на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали в Хартата;

Or. en

Изменение 1573
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Валери Айе, Фабиен Келер, Кристоф 
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Грюдлер, Марко Дзуло, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга и разширяване на 
съдържанието, което е в нарушение 
на общите им условия, включително 
чрез неавтентично използване, като 
например дълбинни фалшификати 
(„дийп фейк“), или автоматизирано 
използване на услугата, с действително 
или предвидимо отрицателно 
въздействие върху защитата на 
общественото здраве, малолетните и 
непълнолетните лица, 
демократичните ценности, 
свободата на медиите, свободата на 
изразяване на журналистите, както и 
тяхната способност да проверяват 
фактите, гражданския диалог или 
действителни или предвидими 
последици, свързани с изборните 
процеси и обществената сигурност.

Or. en

Изменение 1574
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 

в) предвидената употреба, всяко 
неправилно функциониране или 
умишлено манипулиране на тяхната 
услуга, търговски съобщения, 
публикувани на платформата, които 
не са пускани, продавани или 
договаряни от платформата, или 
автоматизирано използване на услугата, 
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гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

по-специално с действително или 
предвидимо отрицателно въздействие 
върху защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица и 
други категории уязвими групи от 
получатели на услугата, гражданския 
диалог или действително или 
предвидимо въздействие, свързано с 
изборните процеси и обществената 
сигурност;

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение ще обхваща само начина, по който трети страни 
манипулират услугата на много големите онлайн платформи, а не как предвиденото 
функциониране на алгоритмичните системи на самите много големи онлайн 
платформи може да доведе до вреда, която изисква мерки за намаляване на риска. 
Това изменение привежда члена в съответствие с текста на съображение 57.

Изменение 1575
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните 
лица, гражданския диалог или 
действителни или предвидими 
последици, свързани с изборните 
процеси и обществената сигурност.

в) неправилно функциониране или 
умишлено манипулиране на тяхната 
услуга, включително чрез 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
основните права, предвидени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително член 
38 относно гарантирането на високо 
равнище на защита на 
потребителите.

Or. en
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Изменение 1576
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 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга и разширяване на 
съдържанието, което е в нарушение 
на общите им условия, включително 
чрез неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

Or. en

Обосновка

Разширяването също следва да се има предвид, тъй като може да популяризира 
забранено съдържание на даден сайт.

Изменение 1577
Арба Кокалари, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса 
Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно и незаконно въздействие 
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защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

върху защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
или действителни или предвидими 
последици, свързани с изборните 
процеси и обществената сигурност.

Or. en

Изменение 1578
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 
отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, чрез неавтентично 
използване или автоматизирано 
използване на услугата, с действително 
или предвидимо отрицателно 
въздействие върху защитата на 
общественото здраве, малолетните и 
непълнолетните лица, гражданския 
диалог или действителни или 
предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

Or. en

Изменение 1579
Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга, включително чрез 
неавтентично използване или 
автоматизирано използване на услугата, 
с действително или предвидимо 

в) умишлено манипулиране на 
тяхната услуга чрез неавтентично 
използване или автоматизирано 
използване на услугата, с действително 
или предвидимо отрицателно 
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отрицателно въздействие върху 
защитата на общественото здраве, 
малолетните и непълнолетните лица, 
гражданския диалог или действителни 
или предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

въздействие върху защитата на 
общественото здраве, малолетните и 
непълнолетните лица, гражданския 
диалог или действителни или 
предвидими последици, свързани с 
изборните процеси и обществената 
сигурност.

Or. en

Изменение 1580
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Кшищоф Хетман

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички потенциални 
отрицателни въздействия върху 
обществото, по-специално свързани с 
повишената поляризация на 
становищата и недостатъчното 
излагане на обективни източници на 
информация.

Or. en

Изменение 1581
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички предвидими 
отрицателни въздействия върху 
обществото на избора на 
технологично проектиране или бизнес 
модели във връзка със системните 
рискове, които представляват 
заплахи за демокрацията;
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Or. en

Изменение 1582
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всички въздействия върху 
околната среда, като потреблението 
на електричество и вода, топлинното 
производство и емисиите на CO2, 
свързани с предоставянето на услуга и 
техническа инфраструктура или с 
промяна на потребителско поведение 
с пряко екологично въздействие.

Or. en

Изменение 1583
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съвет за цифровите 
услуги одобрява този доклад.

Or. fr

Изменение 1584
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 2
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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 по-
специално начина, по който техните 
системи за модериране на съдържание, 
системи за препоръчване и системи за 
подбор и показване на реклама оказват 
и дали 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, както и 
потенциално нарушаване на правата 
на ползвателите от страна на 
бизнеси, които са активни в 
платформите, или на самите 
платформи.

Or. en

Изменение 1585
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

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 

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, насочване и показване на 
реклама, както и събирането на 
основни данни, обработването и 
профилирането оказват влияние върху 
някой от системните рискове, посочени 
в параграф 1, включително потенциално 
бързото и широко разпространение на 
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несъвместима с техните общи условия. незаконно съдържание и на 
съдържание, което е несъвместимо с 
техните общи условия.

Or. en

Изменение 1586
Лешек Милер

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 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.

Or. en

Изменение 1587
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец

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, 

2. При извършването на оценки на 
риска много големите онлайн 
платформи вземат предвид по-
специално начина, по който техните 
системи за модериране на съдържание, 
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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.

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.

Or. en

Изменение 1588
Евжен Тошеновски

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 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.

Or. en

Изменение 1589
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
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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 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.

Or. fr

Изменение 1590
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 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 по-
специално начина, по който техните 
системи за модериране на съдържание, 
системи за препоръчване и системи за 
подбор и показване на реклама оказват 
и дали 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
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Изменение 1591
Марцел Колая

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 
въздействието много големите онлайн 
платформи вземат предвид по-
специално последиците от техните 
системи за модериране на съдържание, 
системи за препоръчване и системи за 
подбор и показване на реклама, 
включително потенциално бързото и 
широко разпространение на явно 
незаконно съдържание и на 
информация, която е несъвместима с 
техните общи условия.

Or. en


