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Изменение 2159
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверки на място могат да се 
извършват и с помощта на одитори или 
експерти, назначени от Комисията 
съгласно член 57, параграф 2.

2. Проверки на място могат да се 
извършват и с помощта на одитори или 
експерти, назначени от Агенцията 
съгласно член 57, параграф 2.

Or. en

Изменение 2160
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на проверките на място 
Комисията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да поискат от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
обяснения за нейната/неговата 
организация, функциониране, 
информационна система, алгоритми, 
обработка на данни и бизнес поведение. 
Комисията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да отправят 
въпроси към ключовия персонал на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или към друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.

3. По време на проверките на място 
Комисията или Европейският съвет за 
цифровите услуги и назначените от 
тях одитори и експерти могат да 
поискат от съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, да 
предостави обяснения за 
нейната/неговата организация, 
функциониране, информационна 
система, алгоритми, обработка на данни 
и бизнес поведение. Комисията и 
назначените от нея одитори и експерти 
могат да отправят въпроси към 
ключовия персонал на съответната 
много голяма онлайн платформа или 
към друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1.

Or. en
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Изменение 2161
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на проверките на място 
Комисията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да поискат от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
обяснения за нейната/неговата 
организация, функциониране, 
информационна система, алгоритми, 
обработка на данни и бизнес поведение. 
Комисията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да отправят 
въпроси към ключовия персонал на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или към друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.

3. По време на проверките на място 
Агенцията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да поискат от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
обяснения за нейната/неговата 
организация, функциониране, 
информационна система, алгоритми, 
обработка на данни и бизнес поведение. 
Агенцията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да отправят 
въпроси към ключовия персонал на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или към друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.

Or. en

Изменение 2162
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, се 
изисква да се подложи на проверка на 
място, разпоредена с решение на 
Комисията. В решението се посочват 
предметът и целта на посещението, 
датата, на която то ще започне, и 
санкциите, предвидени в членове 59 и 
60, както и правото на обжалване на 

4. От съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, се 
изисква да се подложи на проверка на 
място, разпоредена с решение на 
Комисията или на Европейския съвет 
за цифровите услуги. В решението се 
посочват предметът и целта на 
посещението, датата, на която то ще 
започне, и санкциите, предвидени в 
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решението пред Съда на Европейския 
съюз.

членове 59 и 60, както и правото на 
обжалване на решението пред Съда на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 2163
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, се 
изисква да се подложи на проверка на 
място, разпоредена с решение на 
Комисията. В решението се посочват 
предметът и целта на посещението, 
датата, на която то ще започне, и 
санкциите, предвидени в членове 59 и 
60, както и правото на обжалване на 
решението пред Съда на Европейския 
съюз.

4. От съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, се 
изисква да се подложи на проверка на 
място, разпоредена с решение на 
Агенцията. В решението се посочват 
предметът и целта на посещението, 
датата, на която то ще започне, и 
санкциите, предвидени в членове 59 и 
60, както и правото на обжалване на 
решението пред Съда на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 2164
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 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
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налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение да 
разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение да 
разпореди пропорционални временни 
мерки срещу съответната много голяма 
онлайн платформа въз основа на prima 
facie констатация за нарушение, без да 
се засягат основните права.

Or. en

Изменение 2165
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение да 
разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение и 
след консултация с Европейския 
съвет за цифровите услуги да 
разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

Or. en

Изменение 2166
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение да 
разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги могат с 
решение да разпоредят временни 
мерки срещу съответната много голяма 
онлайн платформа въз основа на prima 
facie констатация за нарушение.

Or. fr

Изменение 2167
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение да 
разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията или Европейският 
съвет за цифровите услуги могат с 
решение да разпоредят временни 
мерки срещу съответната много голяма 
онлайн платформа въз основа на prima 
facie констатация за нарушение.

Or. en

Изменение 2168
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Комисията може с решение 
да разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

1. В контекста на производство, 
което може да доведе до приемане на 
решение за установяване на неспазване 
съгласно член 58, параграф 1, когато е 
налице неотложност поради риск от 
сериозни вреди за получателите на 
услугата, Агенцията може с решение да 
разпореди временни мерки срещу 
съответната много голяма онлайн 
платформа въз основа на prima facie 
констатация за нарушение.

Or. en

Изменение 2169
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Поети задължения

1. Ако в хода на производството 
по настоящия раздел съответната 
много голяма онлайн платформа 
предложи ангажименти за 
гарантиране на спазването на 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент, Комисията 
може с решение да направи тези 
ангажименти задължителни за 
съответната много голяма онлайн 
платформа и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.
2. Комисията може, по искане 
или по собствена инициатива, да 
образува отново производство:
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a) когато е настъпила 
съществена промяна в което и да 
било от обстоятелствата, на които 
се основава решението;
б) когато съответната много 
голяма онлайн платформа действа в 
противоречие със своите 
ангажименти; или
в) когато решението се основава 
на непълна, неточна или подвеждаща 
информация, предоставена от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1.
3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент, тя отхвърля 
тези ангажименти с мотивирано 
решение при приключване на 
производството.

Or. en

Изменение 2170
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Поети задължения

1. Ако в хода на производството 
по настоящия раздел съответната 
много голяма онлайн платформа 
предложи ангажименти за 
гарантиране на спазването на 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент, Комисията 
може с решение да направи тези 
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ангажименти задължителни за 
съответната много голяма онлайн 
платформа и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.
2. Комисията може, по искане 
или по собствена инициатива, да 
образува отново производство:
a) когато е настъпила 
съществена промяна в което и да 
било от обстоятелствата, на които 
се основава решението;
б) когато съответната много 
голяма онлайн платформа действа в 
противоречие със своите 
ангажименти; или
в) когато решението се основава 
на непълна, неточна или подвеждаща 
информация, предоставена от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1.
3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент, тя отхвърля 
тези ангажименти с мотивирано 
решение при приключване на 
производството.

Or. en

Изменение 2171
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако в хода на производството по 1. Ако в хода на производството по 
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настоящия раздел съответната много 
голяма онлайн платформа предложи 
ангажименти за гарантиране на 
спазването на съответните разпоредби 
на настоящия регламент, Комисията 
може с решение да направи тези 
ангажименти задължителни за 
съответната много голяма онлайн 
платформа и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.

настоящия раздел съответната много 
голяма онлайн платформа предложи 
ангажименти за гарантиране на 
спазването на съответните разпоредби 
на настоящия регламент, Комисията 
може с решение и след консултация с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги да направи тези ангажименти 
задължителни за съответната много 
голяма онлайн платформа и да обяви, че 
няма допълнителни основания за 
действие.

Or. en

Изменение 2172
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако в хода на производството по 
настоящия раздел съответната много 
голяма онлайн платформа предложи 
ангажименти за гарантиране на 
спазването на съответните разпоредби 
на настоящия регламент, Комисията 
може с решение да направи тези 
ангажименти задължителни за 
съответната много голяма онлайн 
платформа и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.

1. Ако в хода на производството по 
настоящия раздел съответната много 
голяма онлайн платформа предложи 
ангажименти за гарантиране на 
спазването на съответните разпоредби 
на настоящия регламент, Комисията 
може да предложи на Европейския 
съвет за цифровите услуги решение, с 
което да направи тези ангажименти 
задължителни и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.

Or. fr

Изменение 2173
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако в хода на производството по 
настоящия раздел съответната много 
голяма онлайн платформа предложи 
ангажименти за гарантиране на 
спазването на съответните разпоредби 
на настоящия регламент, Комисията 
може с решение да направи тези 
ангажименти задължителни за 
съответната много голяма онлайн 
платформа и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.

1. Ако в хода на производството по 
настоящия раздел съответната много 
голяма онлайн платформа предложи 
ангажименти за гарантиране на 
спазването на съответните разпоредби 
на настоящия регламент, Агенцията 
може с решение да направи тези 
ангажименти задължителни за 
съответната много голяма онлайн 
платформа и да обяви, че няма 
допълнителни основания за действие.

Or. en

Изменение 2174
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може, по искане или 
по собствена инициатива, да образува 
отново производство:

2. Комисията може, по указание на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги или по собствена инициатива, да 
образува отново производство:

Or. fr

Изменение 2175
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може, по искане или 
по собствена инициатива, да образува 
отново производство:

2. Агенцията може, по искане или 
по собствена инициатива, да образува 
отново производство:
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Or. en

Изменение 2176
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, тя отхвърля тези 
ангажименти с мотивирано решение при 
приключване на производството.

3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, тя отхвърля тези 
ангажименти с мотивирано решение, 
със съгласието на Европейския съвет 
за цифровите услуги, при приключване 
на производството.

Or. en

Изменение 2177
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, тя отхвърля тези 
ангажименти с мотивирано решение при 
приключване на производството.

3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, тя представя на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги решение за отхвърляне на тези 
ангажименти с мотивирано решение.
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Or. fr

Изменение 2178
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, тя отхвърля тези 
ангажименти с мотивирано решение при 
приключване на производството.

3. Когато Агенцията счита, че 
ангажиментите, предложени от 
съответната много голяма онлайн 
платформа, не са в състояние да 
гарантират ефективното спазване на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, тя отхвърля тези 
ангажименти с мотивирано решение при 
приключване на производството.

Or. en

Изменение 2179
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол и одит на ефективното 
изпълнение и спазване на настоящия 
регламент и Хартата на основните 
права от страна на съответната много 
голяма онлайн платформа, 
включително използването на който 
и да е алгоритъм, при 
предоставянето на услугите ѝ. 
Комисията може също така да 



AM\1235645BG.docx 15/73 PE695.164v01-00

BG

разпореди на тази платформа да 
предостави достъп и обяснения, 
свързани с нейните бази данни и 
алгоритми.

Or. en

Изменение 2180
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да предприемат 
необходимите дейности по контрол на 
ефективното изпълнение и спазване на 
настоящия регламент от страна на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги могат 
също така да разпоредят на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

Or. en

Изменение 2181
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
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контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги могат също така да разпоредят 
на тази платформа да предостави достъп 
и обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

Or. fr

Изменение 2182
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 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави обяснения, 
свързани с нейните бази данни и 
алгоритми, и достъп до тях, когато 
това е необходимо.

Or. en

Изменение 2183
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Комисията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Комисията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

1. За целите на изпълнението на 
задачите, възложени ѝ съгласно 
настоящия раздел, Агенцията може да 
предприеме необходимите дейности по 
контрол на ефективното изпълнение и 
спазване на настоящия регламент от 
страна на съответната много голяма 
онлайн платформа. Агенцията може 
също така да разпореди на тази 
платформа да предостави достъп и 
обяснения, свързани с нейните бази 
данни и алгоритми.

Or. en

Изменение 2184
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действията по параграф 1 могат 
да включват назначаването на 
независими външни експерти и одитори, 
които да подпомагат Комисията при 
контрола на спазването на съответните 
разпоредби на настоящия регламент и 
да предоставят на Комисията конкретен 
експертен опит или знания.

2. Действията по параграф 1 могат 
да включват назначаването на 
независими външни експерти и одитори, 
които да подпомагат Комисията и 
Европейския съвет за цифровите 
услуги при контрола на спазването на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент и да предоставят на 
Комисията и на Европейския съвет за 
цифровите услуги конкретен експертен 
опит или знания.

Or. en

Изменение 2185
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак



PE695.164v01-00 18/73 AM\1235645BG.docx

BG

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действията по параграф 1 могат 
да включват назначаването на 
независими външни експерти и одитори, 
които да подпомагат Комисията при 
контрола на спазването на съответните 
разпоредби на настоящия регламент и 
да предоставят на Комисията 
конкретен експертен опит или знания.

2. Действията по параграф 1 могат 
да включват назначаването на 
независими външни експерти и одитори, 
които да подпомагат Агенцията при 
контрола на спазването на съответните 
разпоредби на настоящия регламент и 
да предоставят на Агенцията конкретен 
експертен опит или знания.

Or. en

Изменение 2186
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 57а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57a
Право на подаване на жалба пред 

Агенцията
Член 43 e приложим и за жалби пред 
Агенцията във връзка с надзора и 
правоприлагането от нейна страна 
по отношение на разпоредбите на 
раздел 4 от глава III.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури привеждането в съответствие с член 43 и да не се оставят 
пропуски за получателите и техните представители поради предложената нова 
структура на правоприлаганe.
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Изменение 2187
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение за 
установяване на неспазване, когато 
установи, че съответната много голяма 
онлайн платформа не спазва един или 
повече от следните елементи:

1. Комисията приема решение за 
установяване на неспазване, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, когато установи, че 
съответната много голяма онлайн 
платформа не спазва един или повече от 
следните елементи:

Or. en

Изменение 2188
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение за 
установяване на неспазване, когато 
установи, че съответната много голяма 
онлайн платформа не спазва един или 
повече от следните елементи:

1. Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги приемат 
решение за установяване на неспазване, 
когато установят, че съответната 
много голяма онлайн платформа не 
спазва един или повече от следните 
елементи:

Or. en

Изменение 2189
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение за 
установяване на неспазване, когато 
установи, че съответната много голяма 
онлайн платформа не спазва един или 
повече от следните елементи:

1. Агенцията приема решение за 
установяване на неспазване, когато 
установи, че съответната много голяма 
онлайн платформа не спазва един или 
повече от следните елементи:

Or. en

Изменение 2190
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема решение за 
установяване на неспазване, когато 
установи, че съответната много голяма 
онлайн платформа не спазва един или 
повече от следните елементи:

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги приема решение за 
установяване на неспазване, когато 
установи, че съответната много голяма 
онлайн платформа не спазва един или 
повече от следните елементи:

Or. fr

Изменение 2191
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ангажиментите, станали 
задължителни съгласно член 56.

заличава се

Or. en

Изменение 2192
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 1, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа. В 
предварителните констатации 
Комисията обяснява мерките, които 
възнамерява да вземе или които счита, 
че съответната много голяма онлайн 
платформа следва да вземе, за да 
предприеме ефективни действия по 
предварителните констатации.

2. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 1, Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги съобщават предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа. В 
предварителните констатации 
Комисията или Европейският съвет за 
цифровите услуги обясняват мерките, 
които възнамеряват да вземат или 
които считат, че съответната много 
голяма онлайн платформа следва да 
вземе, за да предприеме ефективни 
действия по предварителните 
констатации.

Or. en

Изменение 2193
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 1, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа. В 
предварителните констатации 
Комисията обяснява мерките, които 
възнамерява да вземе или които счита, 
че съответната много голяма онлайн 
платформа следва да вземе, за да 
предприеме ефективни действия по 
предварителните констатации.

2. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 1, Агенцията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа. В 
предварителните констатации 
Агенцията обяснява мерките, които 
възнамерява да вземе или които счита, 
че съответната много голяма онлайн 
платформа следва да вземе, за да 
предприеме ефективни действия по 
предварителните констатации.
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Or. en

Изменение 2194
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 1, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа. В 
предварителните констатации 
Комисията обяснява мерките, които 
възнамерява да вземе или които счита, 
че съответната много голяма онлайн 
платформа следва да вземе, за да 
предприеме ефективни действия по 
предварителните констатации.

2. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 1, Европейският 
съвет за цифровите услуги съобщава 
предварителните си констатации на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. В предварителните 
констатации Европейският съвет за 
цифровите услуги обяснява мерките, 
които възнамерява да вземе или които 
счита, че съответната много голяма 
онлайн платформа следва да вземе, за да 
предприеме ефективни действия по 
предварителните констатации.

Or. fr

Изменение 2195
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В решението, прието съгласно 
параграф 1, Комисията разпорежда на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
в разумен срок и да предостави 
информация относно мерките, които 
платформата възнамерява да 
предприеме, за да се съобрази с 
решението.

3. В решението, прието съгласно 
параграф 1, Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги разпореждат на съответната 
много голяма онлайн платформа да 
предприеме необходимите мерки, за да 
гарантира спазването на решението по 
параграф 1 в разумен срок и да 
предостави информация относно 
мерките, които платформата 
възнамерява да предприеме, за да се 
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съобрази с решението.

Or. en

Изменение 2196
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В решението, прието съгласно 
параграф 1, Комисията разпорежда на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
в разумен срок и да предостави 
информация относно мерките, които 
платформата възнамерява да 
предприеме, за да се съобрази с 
решението.

3. В решението, прието съгласно 
параграф 1, Агенцията разпорежда на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
в разумен срок и да предостави 
информация относно мерките, които 
платформата възнамерява да 
предприеме, за да се съобрази с 
решението.

Or. en

Изменение 2197
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В решението, прието съгласно 
параграф 1, Комисията разпорежда на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
в разумен срок и да предостави 
информация относно мерките, които 
платформата възнамерява да 

3. В решението, прието съгласно 
параграф 1, Европейският съвет за 
цифровите услуги разпорежда на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
в разумен срок и да предостави 
информация относно мерките, които 
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предприеме, за да се съобрази с 
решението.

платформата възнамерява да 
предприеме, за да се съобрази с 
решението.

Or. fr

Изменение 2198
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответната много голяма 
онлайн платформа предоставя на 
Комисията описание на мерките, които 
е предприела, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
веднага след тяхното изпълнение.

4. Съответната много голяма 
онлайн платформа предоставя на 
Комисията или на Европейския съвет 
за цифровите услуги описание на 
мерките, които е предприела, за да 
гарантира спазването на решението по 
параграф 1 веднага след тяхното 
изпълнение.

Or. en

Изменение 2199
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответната много голяма 
онлайн платформа предоставя на 
Комисията описание на мерките, които 
е предприела, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
веднага след тяхното изпълнение.

4. Съответната много голяма 
онлайн платформа предоставя на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и на Комисията описание на 
мерките, които е предприела, за да 
гарантира спазването на решението по 
параграф 1 веднага след тяхното 
изпълнение.

Or. fr
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Изменение 2200
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответната много голяма 
онлайн платформа предоставя на 
Комисията описание на мерките, които 
е предприела, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
веднага след тяхното изпълнение.

4. Съответната много голяма 
онлайн платформа предоставя на 
Агенцията описание на мерките, които 
е предприела, за да гарантира 
спазването на решението по параграф 1 
веднага след тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 2201
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва разследването 
с решение.

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва разследването 
с решение и разпорежда 
правомощието за премахване на 
съдържание или за ограничаване на 
достъпа до онлайн интерфейс или за 
налагане на задължение за изрично 
изписване на предупреждение за 
получателите при достъпа им до 
онлайн интерфейс;

Or. en

Изменение 2202
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва 
разследването с решение.

5. Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги по своя инициатива 
или по предложение на Комисията 
прецени, че условията по параграф 1 не 
са изпълнени, той приключва 
разследването с решение.

Or. fr

Изменение 2203
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва разследването 
с решение.

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва разследването 
с решение, одобрено от Европейския 
съвет за цифровите услуги.

Or. en

Изменение 2204
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва 
разследването с решение.

5. Когато Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги установят, че условията по 
параграф 1 не са изпълнени, те 
приключват разследването с решение.
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Or. en

Изменение 2205
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва разследването 
с решение.

5. Когато Агенцията установи, че 
условията по параграф 1 не са 
изпълнени, тя приключва разследването 
с решение.

Or. en

Изменение 2206
Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Решението, разпоредено 
съгласно параграф 5, следва да е 
изпълнимо с незабавно действие.

Or. en

Изменение 2207
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението по член 58 
Комисията може да наложи на 

1. В решението по член 58 
Комисията или Европейският съвет за 
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съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
6% от общия ѝ оборот за предходната 
финансова година, ако установи, че 
тази платформа умишлено или поради 
небрежност:

цифровите услуги могат да наложат 
на съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
6% от общия ѝ оборот за предходната 
финансова година, ако установят, че 
тази платформа умишлено или поради 
небрежност:

Or. en

Изменение 2208
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението по член 58 
Комисията може да наложи на 
съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
6% от общия ѝ оборот за предходната 
финансова година, ако установи, че тази 
платформа умишлено или поради 
небрежност:

1. В решението по член 58 
Агенцията може да наложи на 
съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
10% от общия ѝ глобален оборот за 
предходната финансова година, ако 
установи, че тази платформа умишлено 
или поради небрежност:

Or. en

Обосновка

Поясняване на препратката. Глобите се оказаха твърде малки. Много големите 
онлайн платформи ги разглеждат като разходи за извършване на стопанска дейност. 
След като Федералната комисия по търговия „зашлеви“ „Фейсбук“ с рекордна глоба 
в размер на 5 милиарда щатски долара през 2019 г., акциите на „Фейсбук“ поскъпнаха.

Изменение 2209
Томислав Сокол, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението по член 58 
Комисията може да наложи на 
съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
6% от общия ѝ оборот за предходната 
финансова година, ако установи, че тази 
платформа умишлено или поради 
небрежност:

1. В решението по член 58 
Комисията налага на съответната много 
голяма онлайн платформа глоби, които 
не надвишават 6% от общия ѝ оборот за 
предходната финансова година, ако 
установи, че тази платформа умишлено 
или поради небрежност:

Or. en

Изменение 2210
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението по член 58 
Комисията може да наложи на 
съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
6% от общия ѝ оборот за предходната 
финансова година, ако установи, че тази 
платформа умишлено или поради 
небрежност:

1. В решението по член 58 
Европейският съвет за цифровите 
услуги може да наложи на съответната 
много голяма онлайн платформа глоби, 
които не надвишават 6% от глобалния ѝ 
оборот за предходната финансова 
година, ако установи, че тази платформа 
умишлено или поради небрежност:

Or. fr

Изменение 2211
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не спазва доброволна мярка, 
която е станала задължителна с 
решение по член 56.

заличава се
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Or. en

Изменение 2212
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С решение Комисията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, глоби, 
които не надвишават 1% от общия 
оборот за предходната финансова 
година, ако те умишлено или поради 
небрежност:

2. С решение и в съответствие с 
принципа на пропорционалност 
Комисията може да наложи на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1, глоби, които не 
надвишават 1% от общия оборот за 
предходната финансова година, ако те 
умишлено или в резултат от 
повтарящи се случаи на небрежност:

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на пропорционалност на глобите.

Изменение 2213
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С решение Комисията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, глоби, 
които не надвишават 1% от общия 
оборот за предходната финансова 
година, ако те умишлено или поради 
небрежност:

2. С решение Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да наложат на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1, глоби, които не 
надвишават 1% от общия оборот за 
предходната финансова година, ако те 
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умишлено или поради небрежност:

Or. en

Изменение 2214
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С решение Комисията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, глоби, 
които не надвишават 1% от общия 
оборот за предходната финансова 
година, ако те умишлено или поради 
небрежност:

2. С решение Агенцията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, глоби, 
които не надвишават 2% от общия 
глобален оборот за предходната 
финансова година, ако те умишлено или 
поради небрежност:

Or. en

Обосновка

Поясняване на препратката. Глобите се оказаха твърде малки. Много големите 
онлайн платформи ги разглеждат като разходи за извършване на стопанска дейност. 
След като Федералната комисия по търговия „зашлеви“ „Фейсбук“ с рекордна глоба 
в размер на 5 милиарда щатски долара през 2019 г., акциите на „Фейсбук“ поскъпнаха.

Изменение 2215
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С решение Комисията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, глоби, 
които не надвишават 1% от общия 

2. С решение Европейският съвет 
за цифровите услуги може да наложи 
на съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1, глоби, които не 
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оборот за предходната финансова 
година, ако те умишлено или поради 
небрежност:

надвишават 1% от глобалния оборот за 
предходната финансова година, ако те 
умишлено или поради небрежност:

Or. fr

Изменение 2216
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не коригират в срока, определен 
от Комисията, невярна, непълна или 
подвеждаща информация, предоставена 
от служител, или не успеят или откажат 
да предостави пълна информация;

б) не коригират в срока, определен 
от Комисията или от Европейския 
съвет за цифровите услуги, невярна, 
непълна или подвеждаща информация, 
предоставена от служител, или не 
успеят или откажат да предоставят 
пълна информация;

Or. en

Изменение 2217
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не коригират в срока, определен 
от Комисията, невярна, непълна или 
подвеждаща информация, предоставена 
от служител, или не успеят или откажат 
да предостави пълна информация;

б) не коригират в срока, определен 
от Агенцията, невярна, непълна или 
подвеждаща информация, предоставена 
от служител, или не успеят или откажат 
да предоставят пълна информация;

Or. en
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Изменение 2218
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отказват да се подложат на 
проверка на място съгласно член 54.

заличава се

Or. en

Изменение 2219
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 2, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

3. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 2, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, и 
на Европейския съвет за цифровите 
услуги.

Or. en

Изменение 2220
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме решението 3. Преди да приеме решението 
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съгласно параграф 2, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

съгласно параграф 2, Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги съобщават предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

Or. en

Изменение 2221
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 2, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

3. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 2, Агенцията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

Or. en

Изменение 2222
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 2, Комисията 
съобщава предварителните си 
констатации на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

3. Преди да приеме решението 
съгласно параграф 2, Европейският 
съвет за цифровите услуги съобщава 
предварителните си констатации на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1.

Or. fr
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Изменение 2223
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 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При определянето на размера на 
глобата Комисията взема предвид 
естеството, тежестта, 
продължителността и повторяемостта на 
нарушението, а за глобите, наложени 
съгласно параграф 2 – забавянето, 
породено в рамките на производството.

4. При определянето на размера на 
глобата Комисията взема предвид 
естеството, тежестта, 
продължителността и повторяемостта на 
нарушението, всички глоби, наложени 
съгласно член 42, и необходимостта 
от избягване на двойно налагане на 
санкции за едно и също нарушение, а 
за глобите, наложени съгласно 
параграф 2 – забавянето, породено в 
рамките на производството.

Or. en

Обосновка

При налагането на глоби от страна на Комисията следва да се вземат под внимание 
всички глоби, които вече са наложени от държавите членки.

Изменение 2224
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При определянето на размера на 
глобата Комисията взема предвид 
естеството, тежестта, 
продължителността и повторяемостта на 
нарушението, а за глобите, наложени 
съгласно параграф 2 — забавянето, 
породено в рамките на производството.

4. При определянето на размера на 
глобата Европейският съвет за 
цифровите услуги взема предвид 
естеството, тежестта, 
продължителността и повторяемостта на 
нарушението, а за глобите, наложени 
съгласно параграф 2 — забавянето, 
породено в рамките на производството.
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Or. fr

Изменение 2225
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При определянето на размера на 
глобата Комисията взема предвид 
естеството, тежестта, 
продължителността и повторяемостта на 
нарушението, а за глобите, наложени 
съгласно параграф 2 – забавянето, 
породено в рамките на производството.

4. При определянето на размера на 
глобата Агенцията взема предвид 
естеството, тежестта, 
продължителността и повторяемостта на 
нарушението, а за глобите, наложени 
съгласно параграф 2 — забавянето, 
породено в рамките на производството.

Or. en

Изменение 2226
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С решение Комисията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, според 
случая, периодични имуществени 
санкции, които не надвишават 5% от 
средния дневен оборот през 
предходната финансова година на ден, 
изчислен от датата, посочена в 
решението, с цел да ги принуди:

1. С решение Агенцията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, според 
случая, периодични имуществени 
санкции, които не надвишават 10% от 
средния дневен глобален оборот през 
предходната финансова година на ден, 
изчислен от датата, посочена в 
решението, с цел да ги принуди:

Or. en
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Обосновка

Поясняване на препратката. Глобите се оказаха твърде малки. Много големите 
онлайн платформи ги разглеждат като разходи за извършване на стопанска дейност. 
След като Федералната комисия по търговия „зашлеви“ „Фейсбук“ с рекордна глоба 
в размер на 5 милиарда щатски долара през 2019 г., акциите на „Фейсбук“ поскъпнаха.

Изменение 2227
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С решение Комисията може да 
наложи на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, според 
случая, периодични имуществени 
санкции, които не надвишават 5% от 
средния дневен оборот през 
предходната финансова година на ден, 
изчислен от датата, посочена в 
решението, с цел да ги принуди:

1. С решение Европейският съвет 
за цифровите услуги може да наложи 
на съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1, според случая, 
периодични имуществени санкции, 
които не надвишават 5% от средния 
дневен глобален оборот през 
предходната финансова година на ден, 
изчислен от датата, посочена в 
решението, с цел да ги принуди:

Or. fr

Изменение 2228
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се подложат на проверка на 
място, която е разпоредила с решение 
съгласно член 54;

заличава се

Or. en
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Изменение 2229
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, 
са изпълнили задължението, във 
връзка с което е наложена 
периодичната имуществена санкция, 
Комисията може да определи 
окончателния размер на 
периодичната имуществена санкция 
на стойност, по-ниска от тази, 
която би следвала от първоначалното 
решение.

заличава се

Or. fr

Изменение 2230
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, са 
изпълнили задължението, във връзка с 
което е наложена периодичната 
имуществена санкция, Комисията 
може да определи окончателния размер 
на периодичната имуществена санкция 
на стойност, по-ниска от тази, която би 
следвала от първоначалното решение.

2. Когато съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, са 
изпълнили задължението, във връзка с 
което е наложена периодичната 
имуществена санкция, Агенцията може 
да определи окончателния размер на 
периодичната имуществена санкция на 
стойност, по-ниска от тази, която би 
следвала от първоначалното решение.

Or. en
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Изменение 2231
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията, предоставени на 
Комисията по членове 59 и 60, 
подлежат на давностен срок от пет 
години.

1. Правомощията, предоставени на 
Агенцията по членове 59 и 60, 
подлежат на давностен срок от пет 
години.

Or. en

Изменение 2232
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко действие, предприето от 
Комисията или от координатора на 
цифровите услуги за целите на 
разследването или производството във 
връзка с нарушение, прекъсва 
давностния срок за налагане на глоби 
или периодични имуществени санкции. 
Действията, които прекъсват 
давностния срок, включват по-
специално:

3. Всяко действие, предприето от 
Агенцията или от координатора на 
цифровите услуги за целите на 
разследването или производството във 
връзка с нарушение, прекъсва 
давностния срок за налагане на глоби 
или периодични имуществени санкции. 
Действията, които прекъсват 
давностния срок, включват по-
специално:

Or. en

Изменение 2233
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) искания за информация от 
Комисията или от координатор на 
цифровите услуги;

а) искания за информация от 
Комисията, от Европейския съвет за 
цифровите услуги или от координатор 
на цифровите услуги;

Or. fr

Изменение 2234
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) искания за информация от 
Комисията или от координатор на 
цифровите услуги;

a) искания за информация от 
Агенцията или от координатор на 
цифровите услуги;

Or. en

Изменение 2235
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверка на място; заличава се

Or. en
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Изменение 2236
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) започване на производство от 
Комисията съгласно член 51, 
параграф 2.

в) започване на производство от 
Агенцията съгласно член 51, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2237
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След всяко прекъсване срокът 
започва да тече отначало. 
Давностният срок за налагането на 
глоби или периодични имуществени 
санкции обаче изтича най-късно в 
деня, в който е изтекъл период, два 
пъти по-дълъг от давностния срок, 
без Комисията да е наложила глоба 
или периодична имуществена 
санкция. Този срок се удължава с 
времето, през което давностният 
срок е спрял да тече съгласно 
параграф 5.

4. След всяко прекъсване срокът 
започва да тече отначало.

Or. fr

Изменение 2238
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След всяко прекъсване срокът 
започва да тече отначало. Давностният 
срок за налагането на глоби или 
периодични имуществени санкции 
обаче изтича най-късно в деня, в който е 
изтекъл период, два пъти по-дълъг от 
давностния срок, без Комисията да е 
наложила глоба или периодична 
имуществена санкция. Този срок се 
удължава с времето, през което 
давностният срок е спрял да тече 
съгласно параграф 5.

4. След всяко прекъсване срокът 
започва да тече отначало. Давностният 
срок за налагането на глоби или 
периодични имуществени санкции 
обаче изтича най-късно в деня, в който е 
изтекъл период, два пъти по-дълъг от 
давностния срок, без Агенцията да е 
наложила глоба или периодична 
имуществена санкция. Този срок се 
удължава с времето, през което 
давностният срок е спрял да тече 
съгласно параграф 5.

Or. en

Изменение 2239
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Давностният срок за налагане на 
глоби или периодични имуществени 
санкции спира да тече, докато 
решението на Комисията е предмет на 
производство пред Съда на Европейския 
съюз.

5. Давностният срок за налагане на 
глоби или периодични имуществени 
санкции спира да тече, докато 
решението на Агенцията е предмет на 
производство пред Съда на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 2240
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Давностният срок за налагане на 
глоби или периодични имуществени 
санкции спира да тече, докато 
решението на Комисията е предмет на 
производство пред Съда на Европейския 
съюз.

5. Давностният срок за налагане на 
глоби или периодични имуществени 
санкции спира да тече, докато 
решението на Европейския съвет за 
цифровите услуги е предмет на 
производство пред Съда на Европейския 
съюз.

Or. fr

Изменение 2241
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 62 заличава се
Давностен срок за изпълнение на 

санкциите
1. Правомощията на Комисията 
за привеждане в изпълнение на 
решенията, взети по членове 59 и 60, 
подлежат на давностен срок от пет 
години.
2. Срокът започва да тече в деня, 
в който решението става 
окончателно.
3. Давностният срок за 
изпълнение на санкциите се прекъсва:
а) при нотифициране на решение, 
с което се изменя първоначалният 
размер на глобата или на 
периодичната имуществена санкция 
или с което се отказва такова 
изменение;
б) при всяко действие на 
Комисията или на държава членка, 
действаща по искане на Комисията, 
целящо привеждане в изпълнение на 
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плащането на глобата или 
периодичната имуществена санкция.
4. След всяко прекъсване срокът 
започва да тече отначало.
5. Давностният срок за 
изпълнение на санкциите спира да 
тече, за времето за което:
а) тече срокът, предоставен за 
плащане;
б) принудителното изпълнение е 
спряно по силата на решение на Съда 
на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 2242
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 62 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Давностен срок за изпълнение на 
санкциите

Изпълнение на санкциите

Or. fr

Изменение 2243
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията на Комисията 
за привеждане в изпълнение на 
решенията, взети по членове 59 и 60, 
подлежат на давностен срок от пет 
години.

1. Произнесените санкции 
подлежат на незабавно изпълнение и се 
изпълняват от Комисията без 
отлагане.

Or. fr
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Изменение 2244
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията на Комисията за 
привеждане в изпълнение на решенията, 
взети по членове 59 и 60, подлежат на 
давностен срок от пет години.

1. Правомощията на Агенцията за 
привеждане в изпълнение на решенията, 
взети по членове 59 и 60, подлежат на 
давностен срок от пет години.

Or. en

Изменение 2245
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при всяко действие на 
Комисията или на държава членка, 
действаща по искане на Комисията, 
целящо привеждане в изпълнение на 
плащането на глобата или периодичната 
имуществена санкция.

б) при всяко действие на 
Агенцията или на държава членка, 
действаща по искане на Агенцията, 
целящо привеждане в изпълнение на 
плащането на глобата или периодичната 
имуществена санкция.

Or. en

Изменение 2246
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да приеме решение 
съгласно член 58, параграф 1, член 59 
или член 60, Комисията дава 
възможност на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, да 
бъдат изслушани относно:

1. Преди да приеме решение 
съгласно член 58, параграф 1, член 59 
или член 60, Европейският съвет за 
цифровите услуги дава възможност на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да бъдат изслушани 
относно:

Or. fr

Изменение 2247
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да приеме решение 
съгласно член 58, параграф 1, член 59 
или член 60, Комисията дава 
възможност на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, да 
бъдат изслушани относно:

1. Преди да приеме решение 
съгласно член 58, параграф 1, член 59 
или член 60, Агенцията дава 
възможност на съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, да 
бъдат изслушани относно:

Or. en

Изменение 2248
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предварителни констатации на a) предварителни констатации на 
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Комисията, включително всеки въпрос, 
по който Комисията е отправила 
възражения; както и

Агенцията, включително всеки въпрос, 
по който Агенцията е отправила 
възражения; както и

Or. en

Изменение 2249
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предварителни констатации на 
Комисията, включително всеки въпрос, 
по който Комисията е отправила 
възражения;

а) предварителни констатации на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, включително всеки въпрос, по 
който Европейският съвет за 
цифровите услуги е отправил 
възражения;

Or. fr

Изменение 2250
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки, които Комисията може 
да има намерение да предприеме с оглед 
на предварителните констатации, 
посочени в буква а).

б) мерки, които Агенцията може да 
има намерение да предприеме с оглед на 
предварителните констатации, посочени 
в буква а).

Or. en

Изменение 2251
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки, които Комисията може 
да има намерение да предприеме с оглед 
на предварителните констатации, 
посочени в буква а).

б) мерки, които Европейският 
съвет за цифровите услуги може да 
има намерение да предприеме с оглед на 
предварителните констатации, посочени 
в буква а).

Or. fr

Изменение 2252
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, могат да 
представят своите забележки по 
предварителните констатации на 
Комисията в разумен срок, определен 
от Комисията в нейните предварителни 
констатации, който не може да бъде по-
кратък от 14 дни.

2. Съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, могат да 
представят своите забележки по 
предварителните констатации на 
Агенцията в разумен срок, определен 
от Агенцията в нейните предварителни 
констатации, който не може да бъде по-
кратък от 14 дни.

Or. en

Изменение 2253
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 

2. Съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
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посочено в член 52, параграф 1, могат да 
представят своите забележки по 
предварителните констатации на 
Комисията в разумен срок, определен 
от Комисията в нейните 
предварителни констатации, който не 
може да бъде по-кратък от 14 дни.

посочено в член 52, параграф 1, могат да 
представят своите забележки по 
предварителните констатации на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги в разумен срок, определен от 
Европейския съвет за цифровите 
услуги в неговите предварителни 
констатации, който не може да бъде по-
кратък от 14 дни.

Or. fr

Изменение 2254
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията основава своите 
решения само на онези предявени 
възражения, по които засегнатите 
страни са имали възможност да изразят 
становище.

3. Агенцията основава своите 
решения само на онези предявени 
възражения, по които засегнатите 
страни са имали възможност да изразят 
становище.

Or. en

Изменение 2255
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията основава своите 
решения само на онези предявени 
възражения, по които засегнатите 
страни са имали възможност да изразят 
становище.

3. Европейският съвет за 
цифровите услуги основава своите 
решения само на онези предявени 
възражения, по които засегнатите 
страни са имали възможност да изразят 
становище.
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Or. fr

Изменение 2256
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Правото на защита на 
засегнатите страни се съблюдава в хода 
на цялото производство. Те имат право 
на достъп до досието на Комисията при 
условията на договорено оповестяване, 
при условие че е спазен законният 
интерес на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, при 
опазване на техните търговски тайни. 
Правото на достъп до досието не 
включва поверителна информация и 
вътрешни документи на Комисията или 
на органите на държавите членки. По-
специално правото на достъп не 
обхваща кореспонденцията между 
Комисията и тези органи. Нищо в 
настоящия параграф не може да 
възпрепятства Комисията да оповестява 
и използва информация, необходима за 
доказване на нарушение.

4. Правото на защита на 
засегнатите страни се съблюдава в хода 
на цялото производство. Те имат право 
на достъп до досието на Европейския 
съвет за цифровите услуги и на 
Комисията при условията на договорено 
оповестяване, при условие че е спазен 
законният интерес на съответната много 
голяма онлайн платформа или на друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, 
при опазване на техните търговски 
тайни. Правото на достъп до досието не 
включва поверителна информация и 
вътрешни документи на Комисията, на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги или на органите на държавите 
членки. По-специално правото на 
достъп не обхваща кореспонденцията 
между Комисията, Европейския съвет 
за цифровите услуги и тези органи. 
Нищо в настоящия параграф не може да 
възпрепятства Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги да оповестява и използва 
информация, необходима за доказване 
на нарушение.

Or. fr

Изменение 2257
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак



AM\1235645BG.docx 51/73 PE695.164v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Правото на защита на 
засегнатите страни се съблюдава в хода 
на цялото производство. Те имат право 
на достъп до досието на Комисията 
при условията на договорено 
оповестяване, при условие че е спазен 
законният интерес на съответната много 
голяма онлайн платформа или на друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, 
при опазване на техните търговски 
тайни. Правото на достъп до досието не 
включва поверителна информация и 
вътрешни документи на Комисията 
или на органите на държавите членки. 
По-специално правото на достъп не 
обхваща кореспонденцията между 
Комисията и тези органи. Нищо в 
настоящия параграф не може да 
възпрепятства Комисията да 
оповестява и използва информация, 
необходима за доказване на нарушение.

4. Правото на защита на 
засегнатите страни се съблюдава в хода 
на цялото производство. Те имат право 
на достъп до досието на Агенцията при 
условията на договорено оповестяване, 
при условие че е спазен законният 
интерес на съответната много голяма 
онлайн платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, при 
опазване на техните търговски тайни. 
Правото на достъп до досието не 
включва поверителна информация и 
вътрешни документи на Агенцията или 
на органите на държавите членки. По-
специално правото на достъп не 
обхваща кореспонденцията между 
Агенцията и тези органи. Нищо в 
настоящия параграф не може да 
възпрепятства Агенцията да оповестява 
и използва информация, необходима за 
доказване на нарушение.

Or. en

Изменение 2258
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засяга обменът и 
използването на информацията, 
посочена в член 51, параграф 3 и 
член 52, параграф 5, Комисията, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги, органите на държавите членки и 
съответните им длъжностни лица, 
служители и други лица, работещи под 

6. Без да се засяга обменът и 
използването на информацията, 
посочена в член 51, параграф 3 и 
член 52, параграф 5, Агенцията, 
органите на държавите членки и 
съответните им длъжностни лица, 
служители и други лица, работещи под 
техен надзор, нито друго засегнато 
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техен надзор, нито друго засегнато 
физическо или юридическо лице, 
включително одитори и експерти, 
назначени съгласно член 57, параграф 2, 
не оповестяват информация, получена 
или обменена от тях съгласно 
настоящия раздел, включена в обхвата 
на професионалната тайна.

физическо или юридическо лице, 
включително одитори и експерти, 
назначени съгласно член 57, параграф 2, 
не оповестяват информация, получена 
или обменена от тях съгласно 
настоящия раздел, включена в обхвата 
на професионалната тайна.

Or. en

Изменение 2259
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията публикува 
решенията, които приема съгласно 
член 55, параграф 1, член 56 параграф 1 
и членове 58, 59 и 60. При 
публикуването се посочват имената на 
страните и основното съдържание на 
решението, включително наложените 
санкции.

1. Агенцията публикува 
решенията, които приема съгласно 
член 55, параграф 1, член 56, параграф 1 
и членове 58, 59 и 60. При 
публикуването се посочват имената на 
страните и основното съдържание на 
решението, включително наложените 
санкции.

Or. en

Изменение 2260
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията публикува 
решенията, които приема съгласно член 
55, параграф 1, член 56 параграф 1 и 
членове 58, 59 и 60. При публикуването 
се посочват имената на страните и 

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги публикува 
решенията, които приема съгласно член 
55, параграф 1, член 56 параграф 1 и 
членове 58, 59 и 60. При публикуването 
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основното съдържание на решението, 
включително наложените санкции.

се посочват имената на страните и 
основното съдържание на решението, 
включително наложените санкции.

Or. fr

Изменение 2261
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато всички правомощия съгласно 
настоящия член за преустановяване на 
нарушение на настоящия регламент са 
изчерпани, но нарушението продължава 
и причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, 
Комисията може да поиска от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме действия 
съгласно член 41, параграф 3.

Когато всички правомощия съгласно 
настоящия член за преустановяване на 
нарушение на настоящия регламент са 
изчерпани, но нарушението продължава 
и причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, 
Агенцията може да предприеме 
действия съгласно член 41, параграф 3. 

Or. en

Изменение 2262
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато всички правомощия съгласно 
настоящия член за преустановяване на 
нарушение на настоящия регламент са 

Когато всички правомощия съгласно 
настоящия член за преустановяване на 
нарушение на настоящия регламент са 
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изчерпани, но нарушението продължава 
и причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, 
Комисията може да поиска от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване на съответната 
много голяма онлайн платформа да 
предприеме действия съгласно член 41, 
параграф 3.

изчерпани, но нарушението продължава 
и причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, 
Комисията или Европейският съвет за 
цифровите услуги могат да поискат 
от координатора на цифровите услуги 
по място на установяване на 
съответната много голяма онлайн 
платформа да предприеме действия 
съгласно член 41, параграф 3.

Or. fr

Изменение 2263
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да отправи такова искане до 
координатора на цифровите услуги, 
Комисията приканва заинтересованите 
страни да представят писмени 
коментари в срок, не по-кратък от две 
седмици, като опишат мерките, които 
възнамеряват да поискат, и посочат 
техния адресат или адресати.

Преди да отправи такова искане до 
координатора на цифровите услуги, 
Комисията или Европейският съвет за 
цифровите услуги приканват 
заинтересованите страни да представят 
писмени коментари в срок, не по-кратък 
от две седмици, като опишат мерките, 
които възнамеряват да поискат, и 
посочат техния адресат или адресати.

Or. fr

Изменение 2264
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да отправи такова искане до 
координатора на цифровите услуги, 
Комисията приканва заинтересованите 
страни да представят писмени 
коментари в срок, не по-кратък от две 
седмици, като опишат мерките, които 
възнамеряват да поискат, и посочат 
техния адресат или адресати.

Преди да подаде искането съгласно 
член 41, параграф 3, буква б), 
Агенцията приканва заинтересованите 
страни да представят писмени 
коментари в срок, не по-кратък от две 
седмици, като опишат мерките, които 
възнамеряват да поискат, и посочат 
техния адресат или адресати. 

Or. en

Изменение 2265
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да отправи такова искане до 
координатора на цифровите услуги, 
Комисията приканва заинтересованите 
страни да представят писмени 
коментари в срок, не по-кратък от две 
седмици, като опишат мерките, които 
възнамеряват да поискат, и посочат 
техния адресат или адресати.

Преди да отправи такова искане до 
координатора на цифровите услуги, 
Комисията приканва заинтересованите 
страни да представят писмени 
коментари в срок, не по-кратък от 14 
дни, както и мерките, които 
възнамеряват да поискат, и да посочат 
техния адресат или адресати.

Or. en

Изменение 2266
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент изисква това, по 

Когато съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент изисква това, по 
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собствена инициатива Комисията може 
да представи писмени коментари на 
компетентния съдебен орган, посочен в 
член 41, параграф 3. С разрешението на 
въпросния съдебен орган тя може да 
направи и устни коментари.

собствена инициатива Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да представят писмени 
коментари на компетентния съдебен 
орган, посочен в член 41, параграф 3. С 
разрешението на въпросния съдебен 
орган те могат да направят и устни 
коментари.

Or. fr

Изменение 2267
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент изисква това, по 
собствена инициатива Комисията 
може да представи писмени коментари 
на компетентния съдебен орган, посочен 
в член 41, параграф 3. С разрешението 
на въпросния съдебен орган той може да 
направи и устни коментари.

Когато съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент изисква това, 
Агенцията може да представи писмени 
коментари на компетентния съдебен 
орган, посочен в член 41, параграф 3. С 
разрешението на въпросния съдебен 
орган той може да направи и устни 
коментари.

Or. en

Изменение 2268
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само за целите на подготовката на 
своите коментари Комисията може да 
поиска от този съдебен орган да ѝ 
предаде или да осигури предаването на 
всички документи, необходими за 

Само за целите на подготовката на 
своите коментари Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да поискат от този 
съдебен орган да им предаде или да 
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оценката на делото. осигури предаването на всички 
документи, необходими за оценката на 
делото.

Or. fr

Изменение 2269
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във връзка с намесата на 
Комисията, попадаща в обхвата на 
настоящия раздел, Комисията може 
да приема актове за изпълнение 
относно практическите условия и ред 
за:

заличава се

a) производствата съгласно 
членове 54 и 57;
б) изслушванията, предвидени в 
член 63;
в) договореното оповестяване на 
информация, предвидено в член 63.

Or. en

Обосновка

Агенцията не може и не трябва да издава актове за изпълнение.

Изменение 2270
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствата съгласно 
членове 54 и 57;

заличава се

Or. en

Изменение 2271
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изслушванията, предвидени в 
член 63;

заличава се

Or. en

Изменение 2272
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) договореното оповестяване на 
информация, предвидено в член 63.

заличава се

Or. en

Изменение 2273
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 70. Преди приемането 
на каквито и да било мерки съгласно 
параграф 1 Комисията публикува 
проект на мерките и приканва всички 
заинтересовани страни да 
представят своите коментари в 
рамките на определения в него срок, 
който не може да бъде по-кратък от 
един месец.

заличава се

Or. en

Изменение 2274
Марк Анжел, Мария Грапини, Андреас Шидер, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава и поддържа 
надеждна и сигурна система за обмен на 
информация в подкрепа на 
комуникацията между координаторите 
на цифровите услуги, Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги.

1. Комисията създава и поддържа 
надеждна и сигурна система за обмен на 
информация в подкрепа на 
комуникацията между координаторите 
на цифровите услуги, Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги 
въз основа на Информационната 
система за вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Информационната система за вътрешния пазар функционира добре, вече се използва, 
държавите членки са запознати с начина ѝ на работа, би била по-евтина и би могла 
да започне да работи незабавно.
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Изменение 2275
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава и поддържа 
надеждна и сигурна система за обмен на 
информация в подкрепа на 
комуникацията между координаторите 
на цифровите услуги, Комисията и 
Европейския съвет за цифровите 
услуги.

1. Агенцията създава и поддържа 
надеждна и сигурна система за обмен на 
информация в подкрепа на 
комуникацията между координаторите 
на цифровите услуги и Агенцията. 

Or. en

Изменение 2276
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Координаторите за цифровите 
услуги, Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги използват 
системата за обмен на информация за 
цялата комуникация съгласно 
настоящия регламент.

2. Координаторите за цифровите 
услуги и Агенцията използват 
системата за обмен на информация за 
цялата комуникация съгласно 
настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 2277
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на 
практическите и оперативните 
договорености за функционирането 
на системата за обмен на 
информация и нейната оперативна 
съвместимост с други съответни 
системи. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 70.

заличава се

Or. en

Изменение 2278
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга Директива 2020/XX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение да упражнява от тяхно име 
правата, посочени в членове 17, 18 и 19, 
при условие че органът, организацията 
или сдружението отговарят на всяко 
едно от следните условия:

Без да се засяга Директива 2020/XX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят публичен орган или свои 
представители, или орган, 
организация или сдружение да 
упражнява от тяхно име правата, 
посочени в членове 8, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19 и 43, както и всички вторични 
права, при условие че органът, 
организацията или сдружението 
отговарят на всяко едно от следните 
условия:

__________________ __________________
52 [Препратка]. 52 [Препратка].
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Or. en

Обосновка

Колективни интереси и за правата, посочени в членове 12 – 15. Освен това даден 
публичен орган следва да може да предприема правни действия пред съдилищата или 
пред компетентните административни органи.

Изменение 2279
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга Директива 2020/XX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение да упражнява от тяхно име 
правата, посочени в членове 17, 18 и 19, 
при условие че органът, организацията 
или сдружението отговарят на всяко 
едно от следните условия:

Без да се засяга Директива 2020/XX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение да упражнява от тяхно име 
правата, посочени в членове 17 и 18, 
при условие че органът, организацията 
или сдружението отговарят на всяко 
едно от следните условия:

__________________ __________________
52 [Препратка]. 52 [Препратка].

Or. nl

Изменение 2280
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга Директива 2020/XX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение да упражнява от тяхно име 

Без да се засяга Директива 2020/XX/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение да упражнява от тяхно име 
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правата, посочени в членове 17, 18 и 19, 
при условие че органът, организацията 
или сдружението отговарят на всяко 
едно от следните условия:

правата, посочени в член 17, при 
условие че органът, организацията или 
сдружението отговарят на всяко едно от 
следните условия:

__________________ __________________
52 [Препратка] 52 [Препратка]

Or. fr

Изменение 2281
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 23, 25 и 31, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
очакваното приемане на регламента].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 13, 23, 25 и 31, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
очакваното приемане на регламента].

Or. en

Изменение 2282
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 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 23, 25 и 31, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
очакваното приемане на регламента].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 23, 25, 31 и 34, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
очакваното приемане на регламента].

Or. en
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Обосновка

Техническо изменение предвид допълнителен делегиран акт по член 34.

Изменение 2283
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 23, 25 и 31, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 13, 23, 25 и 31, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 2284
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 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 23, 25 и 31, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 23, 25, 31 и 34, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
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деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

деня след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение предвид допълнителен делегиран акт по член 34.

Изменение 2285
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията нотифицира 
акта едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

4. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията нотифицира 
акта едновременно на Европейския 
парламент, на Съвета, на Европейския 
съвет за цифровите услуги и на 
координаторите на цифровите 
услуги.

Or. fr

Изменение 2286
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 23, 25 и 31, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от три 
месеца след нотифицирането на акта на 

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 13, 23, 25 и 31, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
четири месеца след нотифицирането на 
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Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с три месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. en

Изменение 2287
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Европейския съвет за цифровите 
услуги. Този съвет е съвет по смисъла 
на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги се подпомага от 
Комисията при всички негови работи 
и прерогативи.

Or. fr

Изменение 2288
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
член се прилага член 4 от Регламент 
(ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. fr

Изменение 2289
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 72a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 72a
Годишни доклади на Комисията

1. Комисията приема годишен 
доклад относно състоянието на 
цифровата икономика. В този доклад 
се прави анализ на пазарната позиция, 
влиянието и бизнес моделите на 
пазачите на информационния вход на 
общия пазар. В него се представят 
преглед на последиците от 
Законодателния акт за цифровите 
услуги и анализ на пазарната позиция, 
влиянието и бизнес моделите на 
много големите онлайн платформи на 
общия пазар. Докладът включва 
обобщение на дейностите на 
Агенцията по отношение на 
прилагането на всички разпоредби на 
настоящия регламент, по-специално 
на глава III от него, както и оценка на 
това дали разпоредбите на 
настоящия регламент, друго 
съответно законодателство на Съюза 
и настоящите равнища на 
правоприлагане са адекватни за 
справяне с рисковете пред 
демокрацията и основните права.
Този годишен доклад включва и оценка 
на социалното въздействие, в която 
се оценяват новите цифрови 
продукти и услуги и тяхното 
потенциално въздействие върху 
психичното здраве, поведението на 
ползвателите, дезинформацията, 
поляризацията и демокрацията. При 
изпълнението на този мандат 
Комисията следва да координира 
своите усилия за надзор и мониторинг 
с тези, предвидени съгласно 
Законодателния акт за цифровите 
услуги, така че да се постигнат 
възможно най-добрите полезни 
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взаимодействия.
2. Европейският парламент 
посредством компетентните си 
комисии може да представя веднъж 
годишно становище относно доклада 
на Комисията.
3. Комисията отговаря писмено 
на становището, прието от 
Европейския парламент, и на всеки 
въпрос, отправен към него от 
Европейския парламент или от 
Съвета, в срок от пет седмици от 
получаването му.
4. Комисията участва в 
изслушване пред Европейския 
парламент, ако Европейският 
парламент поиска това. Такова 
изслушване се провежда най-малко 
два пъти годишно. Съответният 
член на Комисията прави изявление 
пред Европейския парламент и 
отговоря на всички въпроси на 
неговите членове, когато това бъде 
поискано от него. Освен това се 
гарантира непрекъснат диалог на 
високо равнище между Европейския 
парламент и Комисията посредством 
обмен на информация, който се 
осъществява не по-рядко от четири 
пъти годишно.

Or. en

Изменение 2290
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и на всеки пет години след 
това Комисията извършва оценка на 

1. Не по-късно от три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и на всеки три години след 
това Комисията извършва оценка на 
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настоящия регламент и докладва на 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет.

настоящия регламент и докладва на 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет. Въз основа на 
констатациите и като се отчита в 
максимална степен становището на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, докладът се придружава, 
когато е целесъобразно, от 
предложение за изменение на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2291
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-късно до три години от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент Комисията, след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги, извършва оценка на 
функционирането на Европейския 
съвет за цифровите услуги и я 
докладва на Европейския парламент, 
Съвета и Европейския икономически 
и социален комитет, като взема 
предвид първите години от 
прилагането на регламента. Въз 
основа на констатациите и като се 
отчита в максимална степен 
становището на Европейския съвет 
за цифровите услуги, докладът се 
придружава, когато е целесъобразно, 
от предложение за изменение на 
настоящия регламент по отношение 
на структурата на Европейския 
съвет за цифровите услуги.

заличава се

Or. en



PE695.164v01-00 70/73 AM\1235645BG.docx

BG

Изменение 2292
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Най-късно до три години от 
датата на прилагане на настоящия 
регламент Комисията извършва 
оценка на всяко въздействие на 
разходите за европейските 
доставчици на услуги от всякакви 
подобни изисквания, включително 
тези по член 11, въведени от трети 
държави, и от всички нови пречки 
пред достъпа до пазари извън ЕС след 
приемането на настоящия 
регламент. Комисията оценява и 
въздействието върху способността 
на европейските предприятия и 
потребители да имат достъп до и да 
купуват продукти и услуги от 
държави извън Съюза.

Or. en

Обосновка

Последиците от приемането на извънтериториални правила тук и евентуалната 
реакция на трети държави спрямо дружества от ЕС не трябва да бъдат 
подценявани. Тe трябва да бъдат преразглеждани с оглед на всяко окончателно 
споразумение.

Изменение 2293
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Глава III, раздел 4 се прилага 
от [дата – 3 месеца след влизането му 
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в сила].

Or. en

Обосновка

Необходимото време и усилия за изпълнението на големия брой мерки, обхванати от 
настоящия регламент, прави прилагането му в рамките на три месеца неразумно 
искане за всички организации, различни от много големите онлайн платформи.

Изменение 2294
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Той се прилага от [дата – три 
месеца след влизането му в сила].

2. Настоящият регламент, с 
изключение на глава III, раздел 4, се 
прилага от [дата – дванадесет месеца 
след влизането му в сила].

Or. en

Обосновка

Необходимото време и усилия за изпълнението на големия брой мерки, обхванати от 
настоящия регламент, прави прилагането му в рамките на три месеца неразумно 
искане за всички организации, различни от много големите онлайн платформи.

Изменение 2295
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Той се прилага от [дата – три 
месеца след влизането му в сила].

2. Той се прилага от [дата – 
шестнадесет месеца след влизането му 
в сила].

Or. en
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Изменение 2296
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, 
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Той се прилага от [дата – три 
месеца след влизането му в сила].

2. Той се прилага от [дата – 
дванадесет месеца след влизането му в 
сила].

Or. en

Обосновка

С цел да се предостави достатъчно време за подготовка на всички заинтересовани 
страни и органи.

Изменение 2297
Херт Буржоа

Предложение за регламент
Глава Va (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
За целите на настоящия регламент 
„тежко престъпление“ означава 
следните форми на престъпност:
тероризъм, трафик на хора, сексуална 
експлоатация и сексуално насилие, 
незаконен трафик на наркотици, 
незаконен трафик на оръжия, 
подбуждане към насилие, изпиране на 
пари, корупция, фалшифициране на 
платежни средства, компютърна 
престъпност и организирана 
престъпност.

Or. nl
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