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Изменение 303
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения не 
следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, онлайн 
търсачки и услуги на социални мрежи 
онлайн, служат като важен портал за 
бизнес ползвателите, които се стремят 
да достигнат до крайните ползватели, 
което може да доведе до 
неблагоприятно въздействие върху 
правото на крайните ползватели да 
получават и предават информация и 
идеи и в крайна сметка да засегне 
медийния плурализъм, 
многообразието на мненията, както 
и конкуренцията. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения, по-
специално тези, които са МСП в 
даден секторен пазар, като например 
малки издатели на печатни издания, 
особено при достъпа им до онлайн 
търсачките и социалните мрежи 
онлайн, от друга страна, не следва да 
се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, условия за ползване на 
данните или условия, свързани с 
лицензирането на правата на бизнес 
ползвателя, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
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доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни приложения 
да поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Определянето на справедливостта 
на общите условия за достъп следва 
до води до възможността за 
постигане на по-голяма прозрачност 
на потоците от приходи на 
доставчиците на цифрово 
съдържание, като например 
издателите на печатни издания, 
които имат доминираща позиция на 
пазара, по-специално по отношение 
на приходите, произтичащи от 
реклама, както и на разпределението 
на подходящи дялове на авторите на 
материалите, поместени в 
публикациите в пресата. Това 
задължение не следва да установява 
право на достъп и не следва да засяга 
способността на доставчиците на 
магазини за софтуерни приложения да 
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поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги]. Това не следва да 
засяга и способността на 
дружествата, които са МСП в даден 
секторен пазар, като например 
малките издатели на печатни 
издания, да предлагат безвъзмездни 
лицензи, за да гарантират достъпа до 
своето съдържание, видимостта в 
онлайн търсачките и услугите на 
социалните мрежи онлайн, както и 
не следва да засяга способността на 
крайните ползватели за извършват 
действия по създаването на 
хипервръзки съгласно член 15, 
параграф 1 от Директива (ЕС) 
2019/790.

Or. en

Изменение 304
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения 
не следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 

(57) Основните платформени 
услуги, предлагани от пазачите на 
информационния вход, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите не следва да 
се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, по-специално условия за 
ценообразуване, условия за ползване на 
данните или условия, свързани с 
лицензирането на правата на бизнес 
ползвателя, които биха били 
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необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни 
приложения да поемат необходимата 
отговорност в борбата срещу 
незаконно и нежелано съдържание, 
както е предвидено в Регламент 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги].

несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. „Налагането“ 
обхваща както изрични, така и 
имплицитни искания по силата на 
договор или факт, включително 
например ако онлайн търсачка прави 
резултатите от класирането 
зависими от прехвърлянето на 
определени права или данни. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп или за третиране 
следва да се считат за несправедливи, 
ако водят до дисбаланс на правата и 
задълженията, наложени на бизнес 
ползвателите, или ако предоставят 
предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп или за третиране могат да 
послужат следните целеви 
показатели: цените или условията, 
наложени за едни и същи или подобни 
услуги от други доставчици на 
съответните основни платформени 
услуги; цените или условията, наложени 
от пазача на информационния вход за 
различни свързани или подобни услуги, 
или за други видове крайни ползватели; 
цените или условията, наложени от 
пазача на информационния вход за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от пазача на 
информационния вход за една и съща 
услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Освен това условията следва да се 
считат за несправедливи, ако 
пазачите на информационния вход 
налагат цени или налагат условия, без 
да започват действителни преговори 
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с бизнес ползвателите или 
организациите за колективно 
управление на авторски права, 
представляващи тези бизнес 
ползватели, или без да приемат 
обвързваща процедура за 
ценообразуване, като например 
установен механизъм съгласно 
законодателството за колективно 
управление на права, или без да 
приемат разумно предложение за 
обвързващ арбитраж от страна на 
бизнес ползвателите. Следва също 
така да се счита за несправедливо, 
ако пазачът на информационния вход 
изисква безвъзмезден лиценз като 
условие за достъп или налага 
лицензионни възнаграждения, които 
са значително по-ниски от цените, 
определени в съответствие със 
законите относно колективното 
управление на права. Следва също 
така да се счита за несправедливо, 
ако достъпът до услугата или 
качеството или други условия на 
услугата зависят от предаването на 
данни или предоставянето на права 
от страна на бизнес ползвателя, 
които не са свързани или не са строго 
необходими за предоставянето на 
основната платформена 
услуга. Въпреки че това задължение не 
следва да установява безусловно право 
на достъп, то следва да гарантира, че 
условията за достъп и за 
третирането на основните 
платформи са справедливи и 
недискриминационни. Това 
задължение не следва да засяга 
способността на доставчиците на 
основни платформени услуги да 
поемат необходимата отговорност, 
както е предвидено в Регламент 
[Законодателен акт за цифровите 
услуги].

Or. en
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Изменение 305
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат 
като важен портал за бизнес 
ползвателите, които се стремят да 
достигнат до крайните ползватели. С 
оглед на дисбаланса в преговорните 
позиции между тези пазачи на 
информационния вход и бизнес 
ползвателите на техните магазини за 
софтуерни приложения не следва да се 
позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици 
на магазини за софтуерни 
приложения; цените или условията, 
наложени от доставчик на магазин за 

(57) С оглед на дисбаланса в 
преговорните позиции между пазачите 
на информационния вход и бизнес 
ползвателите не следва да се позволява 
пазачите на информационния вход да 
налагат общи условия, включително 
условия за ценообразуване, които биха 
били несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги; цените или условията, 
наложени от доставчик за различни 
свързани или подобни услуги, или за 
други видове крайни ползватели; цените 
или условията, наложени от доставчик 
за една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си.
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софтуерни приложения за различни 
свързани или подобни услуги, или за 
други видове крайни ползватели; цените 
или условията, наложени от доставчик 
на магазин за софтуерни приложения 
за една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не 
следва да засяга способността на 
доставчиците на магазини за 
софтуерни приложения да поемат 
необходимата отговорност в борбата 
срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

Or. en

Изменение 306
Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения не 
следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения не 
следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
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несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни приложения 
да поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Посочената по-долу практика 
следва да се счита за несправедливо 
условие за достъп или несправедливо 
третиране: пазачът на 
информационния вход изисква 
безвъзмезден лиценз като условие за 
достъп или третиране, или налага 
лицензионни възнаграждения, които 
са значително по-ниски от цените, 
определени в съответствие със 
законите и колективните права. Това 
задължение не следва да установява 
право на достъп и не следва да засяга 
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способността на доставчиците на 
магазини за софтуерни приложения да 
поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

Or. en

Изменение 307
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения 
не следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 

(57) Основните платформени 
услуги, предоставяни от пазачите на 
информационния вход, и по-специално 
пазачите на информационния вход, 
които предоставят достъп до магазини 
за софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
основни платформени услуги не следва 
да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, условия за ползване на 
данните или условия във връзка с 
лицензирането на правата на бизнес 
ползвателя, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп или за третиране 
следва да се считат за несправедливи, 
ако водят до дисбаланс на правата и 
задълженията, наложени на бизнес 
ползвателите, или ако предоставят 
предимство на пазача на 
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същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни 
приложения да поемат необходимата 
отговорност в борбата срещу незаконно 
и нежелано съдържание, както е 
предвидено в Регламент [Законодателен 
акт за цифровите услуги].

информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
съответните основни платформени 
услуги; цените или условията, наложени 
от пазача на информационния вход за 
различни свързани или подобни услуги, 
или за други видове крайни ползватели; 
цените или условията, наложени от 
пазача на информационния вход за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на основни платформени услуги да 
поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

Or. en

Изменение 308
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения не 
следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят основни платформени 
услуги, по-специално магазини за 
софтуерни приложения, онлайн 
търсачки и услуги за социални мрежи 
онлайн, служат като важен портал за 
бизнес ползвателите, които се стремят 
да достигнат до крайните ползватели. С 
оглед на дисбаланса в преговорните 
позиции между тези пазачи на 
информационния вход и бизнес 
ползвателите на техните магазини за 
софтуерни приложения не следва да се 
позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
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една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни приложения 
да поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни приложения 
да поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

Or. en

Изменение 309
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения 
не следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 

(57) Пазачите на информационния 
вход, които предоставят достъп до 
основни платформени услуги, служат 
като важен портал за бизнес 
ползвателите, които се стремят да 
достигнат до крайните ползватели. С 
оглед на дисбаланса в преговорните 
позиции между тези пазачи на 
информационния вход и бизнес 
ползвателите на техните основни 
платформени услуги не следва да се 
позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, условия за ползване на 
данните или условия във връзка с 
лицензирането на правата на бизнес 
ползвателя, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп или за третиране 
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предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни 
приложения да поемат необходимата 
отговорност в борбата срещу незаконно 
и нежелано съдържание, както е 
предвидено в Регламент [Законодателен 
акт за цифровите услуги].

следва да се считат за несправедливи, 
ако водят до дисбаланс на правата и 
задълженията, наложени на бизнес 
ползвателите, или ако предоставят 
предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп или за третиране могат да 
послужат следните целеви показатели: 
цените или условията, наложени за едни 
и същи или подобни услуги от други 
доставчици на основни платформени 
услуги; цените или условията, наложени 
от доставчик на основни платформени 
услуги за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
основни платформени услуги за една и 
съща услуга в различни географски 
региони; цените или условията, 
наложени от доставчик на основни 
платформени услуги за една и съща 
услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на основни платформени услуги да 
поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги].

Or. en

Изменение 310
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
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Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на 
информационния вход, които 
предоставят достъп до магазини за 
софтуерни приложения, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите на техните 
магазини за софтуерни приложения 
не следва да се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
магазини за софтуерни приложения; 
цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 

(57) Основните платформени 
услуги, предлагани от пазачите на 
информационния вход, служат като 
важен портал за бизнес ползвателите, 
които се стремят да достигнат до 
крайните ползватели. С оглед на 
дисбаланса в преговорните позиции 
между тези пазачи на информационния 
вход и бизнес ползвателите не следва да 
се позволява тези пазачи на 
информационния вход да налагат общи 
условия, включително условия за 
ценообразуване, които биха били 
несправедливи или биха довели до 
необосновани разлики. 
Ценообразуването или другите общи 
условия за достъп следва да се считат за 
несправедливи, ако водят до дисбаланс 
на правата и задълженията, наложени на 
бизнес ползвателите, или ако 
предоставят предимство на пазача на 
информационния вход, което е 
непропорционално на услугата, 
предоставяна от него на бизнес 
ползвателите, или водят до 
неблагоприятно положение за бизнес 
ползвателите при предоставяне на 
същите или на подобни на тези на 
пазача на информационния вход услуги. 
Като критерий за определяне на 
справедливостта на общите условия за 
достъп могат да послужат следните 
целеви показатели: цените или 
условията, наложени за едни и същи или 
подобни услуги от други доставчици на 
съответните основни платформени 
услуги; цените или условията, наложени 
от пазача на информационния вход за 
различни свързани или подобни услуги, 
или за други видове крайни ползватели; 
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приложения за различни свързани или 
подобни услуги, или за други видове 
крайни ползватели; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга в различни 
географски региони; цените или 
условията, наложени от доставчик на 
магазин за софтуерни приложения за 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
на магазини за софтуерни 
приложения да поемат необходимата 
отговорност в борбата срещу незаконно 
и нежелано съдържание, както е 
предвидено в Регламент [Законодателен 
акт за цифровите услуги].

цените или условията, наложени от 
доставчик на магазин за софтуерни 
приложения за една и съща услуга в 
различни географски региони; цените 
или условията, наложени от пазач на 
информационния вход за една и съща 
услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 
си. Това задължение не следва да 
установява право на достъп и не следва 
да засяга способността на доставчиците 
да поемат необходимата отговорност в 
борбата срещу незаконно и нежелано 
съдържание, както е предвидено в 
Регламент [Законодателен акт за 
цифровите услуги]. Това задължение 
следва да гарантира, че условията за 
достъп до основни платформени 
услуги са справедливи и 
недискриминационни и за крайните 
ползватели.

Or. en

Изменение 311
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 57а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a) Изпълнението на 
задълженията на пазачите на 
информационния вход, свързани с 
достъпа, инсталирането, 
преносимостта или оперативната 
съвместимост, може да бъде улеснено 
чрез използването на технически 
стандарти. В тази връзка Комисията 
следва да определи подходящи, широко 
използвани технически стандарти за 
ИКТ от организации по 
стандартизация, както е предвидено 
в член 13 от Регламент 1025/12, или 
по целесъобразност да поиска/изиска 
такива да бъдат разработени от 
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европейските органи по 
стандартизация.

Or. en

Изменение 312
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 57а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a) Злоупотреба с основна 
платформена услуга е налице, когато 
пазачът на информационния вход 
засили позицията си по отношение на 
въпросната услуга или разчита на 
позицията си, за да създаде друга 
основна платформена услуга, като 
използва средства, които едно 
дружество нямаше да може да 
използва, ако конкуренцията 
функционираше нормално.

Or. en

Изменение 313
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 

(58) Целта на настоящия 
регламент следва да бъде да се 
гарантира достъпност и 
справедливост на цифровата 
икономика, с оглед насърчаването на 
иновациите, високото качество на 
цифровите продукти и услуги, 
справедливите и конкурентните цени, 
както и високо качество и избор за 
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важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може 
да счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително 
някои от мерките, които съответният 
пазач на информационния вход трябва 
да предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

крайните ползватели в цифровия 
сектор. За да се гарантира 
ефективността на определените в 
настоящия регламент задължения, като 
същевременно се гарантира, че тези 
задължения са ограничени до 
необходимото и пропорционалното за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. С 
оглед на това следва да е възможно 
допълнително уточняване, когато 
специфичните условия за изпълнение 
на задължение по член 6 могат да 
бъдат засегнати от различията в 
бизнес моделите, когато 
съответната разпоредба се прилага за 
широк кръг от основни платформени 
услуги. За тази цел пазачът на 
информационния вход следва да получи 
възможност да участва в регулаторен 
диалог, при който Комисията може 
да уточни допълнително някои от 
мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на целите на 
задълженията, които могат да бъдат 
допълнително уточнени. Този 
регулаторен диалог следва да бъде 
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ограничен до въпросите за 
гарантиране на ефективното 
спазване на задължението в 
съответствие със защитата на 
безопасността, сигурността и 
неприкосновеността на личния 
живот. По време на този регулаторен 
диалог Комисията следва да може да 
се консултира със заинтересованите 
трети страни във връзка с мерките, 
които се очаква да бъдат приложени 
от пазача на информационния вход. 
Все пак Комисията ще запази 
свободата си да взема решения кога 
следва да бъде осигурено 
допълнително уточняване. Това би 
гарантирало, че регулаторният 
диалог не се използва за заобикаляне 
на настоящия регламент. Освен това 
регулаторният диалог не засяга 
правомощията на Комисията да 
приема решения съгласно членове 25, 
26 или 27. Тези решения обикновено се 
приемат, когато пазачът на 
информационния вход действа 
недобросъвестно по време на 
регулаторния диалог или в случай на 
явно неспазване на задължение. 
Възможността за регулаторен диалог 
следва да улеснява спазването от страна 
на пазачите на информационния вход и 
да ускорява правилното прилагане на 
регламента.

Or. en

Изменение 314
Дирдре Клун

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 

(58) Целта на настоящия 
регламент следва да бъде да се 
гарантира достъпност и 
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гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици 
от нелоялното поведение от страна 
на пазачите на информационния вход, 
е важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 
от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

справедливост за цифровия сектор 
като цяло и в частност за бизнес 
ползвателите и крайните ползватели 
на основни платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, с оглед 
насърчаването на иновациите, 
високото качество на цифровите 
продукти и услуги, справедливите и 
конкурентните цени, както и високо 
качество и избор за крайните 
ползватели в цифровия сектор. За да 
се гарантира ефективността на 
определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото и 
пропорционалното за изпълнението 
на техните цели, а също и на целите 
на регламента, е важно те да бъдат 
ясно дефинирани и с точно определени 
граници, така че пазачът на 
информационния вход да може 
незабавно да се съобрази с тях, при 
пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 
от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на целите на 
задълженията, които могат да бъдат 
допълнително уточнени, както и на 
целите на настоящия регламент. 
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Тази възможност за регулаторен диалог 
следва да улеснява спазването от страна 
на пазачите на информационния вход и 
да ускорява правилното прилагане на 
регламента.

Or. en

Обосновка

Целите на предложението се нуждаят от допълнително уточняване и настоящата 
редактирана формулировка е в съответствие с принципа за по-добро регулиране.

Изменение 315
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
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пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може 
да счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на 
информационния вход, да се уточнят 
допълнително някои от мерките, 
които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на 
задълженията, които могат да бъдат 
допълнително уточнени. Тази 
възможност за регулаторен диалог 
следва да улеснява спазването от 
страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

пазачите на информационния вход.

Or. en

Изменение 316
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 



PE695.196v01-00 24/180 AM\1235835BG.docx

BG

потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително 
някои от мерките, които съответният 
пазач на информационния вход трябва 
да предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят от техническа 
гледна точка някои от мерките, които 
съответният пазач на информационния 
вход трябва да предприеме, за да се 
постигне действително спазване на 
задълженията от техническа гледна 
точка. Тази възможност за регулаторен 
диалог следва да улеснява спазването от 
страна на пазачите на информационния 
вход и да ускорява правилното 
прилагане на регламента, но в никакъв 
случай не бива да представлява 
основание да се предполага, че 
пазачът на информационния вход 
може да се да се обоснове със защита 
на ефикасността. За да се 
гарантират предварителните 
ефекти върху справедливостта и 
достъпността на пазарите и в името 
на правната сигурност, от 
съществено значение е Комисията да 
взема решенията относно спазването 
на задълженията в рамките на 
задължителните срокове.

Or. en

Обосновка

Добавеният текст има за цел да поясни естеството на регулаторния диалог.

Изменение 317
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, Изабела Товалиери, Жан-Лен 
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Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 
от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 
от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента. 
Тази процедура може да бъде 
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инициирана по искане на 
компетентен национален орган. По 
време на процедурата се провеждат 
консултации с компетентните 
национални органи.

Or. fr

Изменение 318
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 
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от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента. 
Ето защо Комисията следва да взема 
решенията относно спазването на 
задълженията в рамките на 
задължителните срокове.

Or. en

Изменение 319
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 

(58) За да се гарантира ефективността 
на определените в настоящия регламент 
задължения, като същевременно се 
гарантира, че тези задължения са 
ограничени до необходимото за 
гарантиране на достъпност и 
преодоляване на вредните последици от 
нелоялното поведение от страна на 
пазачите на информационния вход, е 
важно те да бъдат ясно дефинирани и с 
точно определени граници, така че 
пазачът на информационния вход да 
може незабавно да се съобрази с тях, 
при пълно зачитане на 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, защитата на 
потребителите, киберсигурността и 
безопасността на продуктите. Пазачите 
на информационния вход следва да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент при проектирането. Поради 
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това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, да се уточнят допълнително някои 
от мерките, които съответният пазач на 
информационния вход трябва да 
предприеме, за да се постигне 
действително спазване на задълженията, 
които могат да бъдат допълнително 
уточнени. Тази възможност за 
регулаторен диалог следва да улеснява 
спазването от страна на пазачите на 
информационния вход и да ускорява 
правилното прилагане на регламента.

това прилагането на необходимите 
мерки следва да бъде възможно в най-
голяма степен и, където е приложимо, те 
следва да бъдат интегрирани в 
технологичния проект, използван от 
пазачите на информационния вход. В 
някои случаи обаче Комисията може да 
счете за подходящо, след диалог със 
съответния пазач на информационния 
вход, проведен в рамките на законово 
обвързващите срокове, да се уточнят 
допълнително някои от мерките, които 
съответният пазач на информационния 
вход трябва да предприеме, за да се 
постигне действително спазване на 
задълженията, които могат да бъдат 
допълнително уточнени. Тази 
възможност за регулаторен диалог 
следва да улеснява спазването от страна 
на пазачите на информационния вход и 
да ускорява правилното прилагане на 
регламента.

Or. en

Изменение 320
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 58а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Комисията следва също така 
да може бързо да приема решения в 
случаите, когато пазач на 
информационния вход не спазва 
задълженията, определени в 
настоящия регламент. При 
вземането на тези решения 
Комисията следва да може да 
уточнява мерките, които биха били 
необходими за осигуряване на пълно 
съответствие с настоящия 
регламент и за възстановяване на 
достъпността на цифровите пазари, 
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когато тя е отслабена.

Or. en

Изменение 321
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Като допълнителен елемент за 
осигуряване на пропорционалност 
пазачите на информационния вход 
следва да получат възможност да 
поискат, доколкото е необходимо, 
временно преустановяване на 
специфично задължение при 
изключителни обстоятелства, които 
са извън контрола на пазача на 
информационния вход, като например 
непредвиден външен срив, който 
временно преустановява значителна 
част от търсенето от крайния 
ползвател на съответната основна 
платформена услуга, при което 
пазачът на информационния вход 
доказва, че спазването на конкретно 
задължение застрашава 
икономическата жизнеспособност на 
операциите в Съюза на съответния 
пазач на информационния вход.

заличава се

Or. en

Изменение 322
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(59) Като допълнителен елемент за 
осигуряване на пропорционалност 
пазачите на информационния вход 
следва да получат възможност да 
поискат, доколкото е необходимо, 
временно преустановяване на 
специфично задължение при 
изключителни обстоятелства, които са 
извън контрола на пазача на 
информационния вход, като например 
непредвиден външен срив, който 
временно преустановява значителна 
част от търсенето от крайния ползвател 
на съответната основна платформена 
услуга, при което пазачът на 
информационния вход доказва, че 
спазването на конкретно задължение 
застрашава икономическата 
жизнеспособност на операциите в 
Съюза на съответния пазач на 
информационния вход.

(59) Като допълнителен елемент за 
осигуряване на пропорционалност 
пазачите на информационния вход 
следва да получат възможност да 
поискат, доколкото е необходимо, 
временно преустановяване на 
специфично задължение при 
изключителни обстоятелства, които са 
извън контрола на пазача на 
информационния вход, като например 
непредвиден външен срив, който 
временно преустановява значителна 
част от търсенето от крайния ползвател 
на съответната основна платформена 
услуга, при което пазачът на 
информационния вход доказва, че 
спазването на конкретно задължение 
застрашава икономическата 
жизнеспособност на операциите в 
Съюза на съответния пазач на 
информационния вход. Комисията 
следва да посочва в решението си 
причините за временното 
преустановяване и да го преразглежда 
редовно, за да прецени дали условията 
за това временно преустановяване 
продължават да съществуват.

Or. en

Изменение 323
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 59а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59a) В рамките на срока за 
изпълнение на техните задължения, 
определените пазачи на 
информационния вход следва да 
информират Комисията за мерките, 
прилагани с цел постигане на 
ефективност. Тази информация 
следва да бъде предоставена на 
разположение на заинтересованите 
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предприятия трети страни, като се 
вземе под внимание защитата на 
техните търговски тайни.

Or. en

Изменение 324
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) При изключителни 
обстоятелства, оправдани от 
основания за ограничаване, свързани с 
обществения морал, общественото 
здраве или обществената сигурност, 
Комисията следва да може да вземе 
решение съответното задължение да 
не се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на 
тези обществени интереси може да 
означава, че при изключителен случай 
разходите за обществото като цяло 
от изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи 
и следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване 
на спазването на ограничени 
възможности за временно 
преустановяване и освобождаване 
следва да гарантира 
пропорционалността на 
задълженията в настоящия 
регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и 
достъпността.

заличава се

Or. en

Изменение 325
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт
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Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) При изключителни 
обстоятелства, оправдани от основания 
за ограничаване, свързани с 
обществения морал, общественото 
здраве или обществената сигурност, 
Комисията следва да може да вземе 
решение съответното задължение да не 
се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на тези 
обществени интереси може да означава, 
че при изключителен случай разходите 
за обществото като цяло от 
изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи и 
следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване на 
спазването на ограничени възможности 
за временно преустановяване и 
освобождаване следва да гарантира 
пропорционалността на задълженията в 
настоящия регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и достъпността.

(60) Национален компетентен 
орган на собствената си територия 
или Комисията в рамките на ЕС 
може да вземе решение за максимален 
срок от една година, при изключителни 
обстоятелства, оправдани от основания 
за ограничаване, свързани с 
общественото здраве или обществената 
сигурност, съответното задължение да 
не се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на тези 
обществени интереси може да означава, 
че при изключителен случай разходите 
за обществото като цяло от 
изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи и 
следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване на 
спазването на ограничени възможности 
за временно преустановяване и 
освобождаване следва да гарантира 
пропорционалността на задълженията в 
настоящия регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и достъпността.

Or. fr

Изменение 326
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) При изключителни 
обстоятелства, оправдани от основания 

(60) При изключителни 
обстоятелства, оправдани от основания 
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за ограничаване, свързани с 
обществения морал, общественото 
здраве или обществената сигурност, 
Комисията следва да може да вземе 
решение съответното задължение да не 
се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на тези 
обществени интереси може да означава, 
че при изключителен случай разходите 
за обществото като цяло от 
изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи и 
следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване на 
спазването на ограничени възможности 
за временно преустановяване и 
освобождаване следва да гарантира 
пропорционалността на задълженията в 
настоящия регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и достъпността.

за ограничаване, свързани с 
обществения морал, общественото 
здраве или обществената сигурност, 
Комисията следва да може да вземе 
решение съответното задължение да не 
се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на тези 
обществени интереси може да означава, 
че при изключителен случай разходите 
за обществото като цяло от 
изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи и 
следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване на 
спазването на ограничени и надлежно 
обосновани възможности за временно 
преустановяване и освобождаване 
следва да гарантира 
пропорционалността на задълженията в 
настоящия регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и достъпността.

Or. en

Изменение 327
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) При изключителни 
обстоятелства, оправдани от основания 
за ограничаване, свързани с 
обществения морал, общественото 
здраве или обществената сигурност, 
Комисията следва да може да вземе 
решение съответното задължение да не 
се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на тези 
обществени интереси може да означава, 
че при изключителен случай разходите 

(60) При изключителни 
обстоятелства, оправдани от основания 
за ограничаване, свързани с 
общественото здраве или обществената 
сигурност, Комисията следва да може да 
вземе решение съответното задължение 
да не се прилага за конкретна основна 
платформена услуга. Засягането на тези 
обществени интереси може да означава, 
че при изключителен случай разходите 
за обществото като цяло от 
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за обществото като цяло от 
изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи и 
следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване на 
спазването на ограничени възможности 
за временно преустановяване и 
освобождаване следва да гарантира 
пропорционалността на задълженията в 
настоящия регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и достъпността.

изпълнението на определено 
задължение биха били твърде високи и 
следователно непропорционални. 
Регулаторният диалог за улесняване на 
спазването на ограничени възможности 
за временно преустановяване и 
освобождаване следва да гарантира 
пропорционалността на задълженията в 
настоящия регламент, без да застрашава 
предвидените предварителни ефекти 
върху справедливостта и достъпността.

Or. en

Изменение 328
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Интересите на крайните 
ползватели, свързани със защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, са относими към всяка 
оценка на потенциалните отрицателни 
последици от наблюдаваната практика 
на пазачите на информационния вход да 
събират и натрупват големи обеми от 
данни от крайните ползватели. 
Осигуряването на адекватно равнище на 
прозрачност на практиките за 
профилиране, използвани от пазачите на 
информационния вход, улеснява 
достъпността на основните 
платформени услуги, чрез оказване на 
външен натиск върху пазачите на 
информационния вход, с цел да се 
предотврати задълбоченото 
профилиране на потребителите в 
индустриалния стандарт, като се има 
предвид, че потенциалните участници 
или нововъзникналите доставчици не 
могат да получат достъп до данни в 

(61) Интересите на крайните 
ползватели, свързани със защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, са относими към всяка 
оценка на потенциалните отрицателни 
последици от наблюдаваната практика 
на пазачите на информационния вход да 
събират и натрупват големи обеми от 
данни от крайните ползватели. 
Осигуряването на адекватно равнище на 
прозрачност на практиките за 
профилиране, използвани от пазачите на 
информационния вход, улеснява 
достъпността на основните 
платформени услуги, чрез оказване на 
външен натиск върху пазачите на 
информационния вход, с цел да се 
предотврати задълбоченото 
профилиране на потребителите в 
индустриалния стандарт, като се има 
предвид, че потенциалните участници 
или нововъзникналите доставчици не 
могат да получат достъп до данни в 
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същите степен и дълбочина, и в подобен 
мащаб. Увеличената прозрачност следва 
да позволи на други доставчици на 
основни платформени услуги да се 
разграничат в по-голяма степен чрез 
използването на устройства за по-висша 
степен на гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот. 
За да осигурят минимално равнище на 
ефективност на това задължение за 
прозрачност, пазачите на 
информационния вход следва да 
предоставят най-малко описание на 
основата за профилиране, включително 
дали личните данни и данните, 
получени от активността на потребителя 
са надеждни, дали се прилага обработка, 
за чиято цел се изготвя профила и в 
крайна сметка се използва, 
въздействието на такова профилиране 
върху услугите на пазача на 
информационния вход и предприетите 
действия, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да са информирани 
за съответното използване на такова 
профилиране, както и да потърсят 
тяхното съгласие.

същите степен и дълбочина, и в подобен 
мащаб. Увеличената прозрачност следва 
да позволи на други доставчици на 
основни платформени услуги да се 
разграничат в по-голяма степен чрез 
използването на устройства за по-висша 
степен на гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот. 
За да осигурят минимално равнище на 
ефективност на това задължение за 
прозрачност, пазачите на 
информационния вход следва да 
предоставят най-малко описание на 
основата за профилиране, включително 
дали личните данни и данните, 
получени от активността на потребителя 
са надеждни, дали се прилага обработка, 
за чиято цел се изготвя профила и в 
крайна сметка се използва, 
въздействието на такова профилиране 
върху услугите на пазача на 
информационния вход и предприетите 
действия, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да са информирани 
за съответното използване на такова 
профилиране, както и да потърсят 
тяхното съгласие. След консултация с 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните Европейския 
комитет по защита на данните, 
гражданското общество и 
експертите Комисията следва да 
разработи стандартите и процеса на 
одита. Одитираното описание, както 
и всички съответни материали, 
които са събрани в контекста на 
надзора на пазачите на 
информационния вход и които са 
свързани с обработването на лични 
данни, се споделят от Комисията с 
всеки компетентен надзорен орган, 
представен в Европейския комитет 
по защита на данните, при поискване.

Or. en

Изменение 329
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Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел 
Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Интересите на крайните 
ползватели, свързани със защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, са относими към всяка 
оценка на потенциалните отрицателни 
последици от наблюдаваната практика 
на пазачите на информационния вход да 
събират и натрупват големи обеми от 
данни от крайните ползватели. 
Осигуряването на адекватно равнище 
на прозрачност на практиките за 
профилиране, използвани от пазачите 
на информационния вход, улеснява 
достъпността на основните 
платформени услуги, чрез оказване на 
външен натиск върху пазачите на 
информационния вход, с цел да се 
предотврати задълбоченото 
профилиране на потребителите в 
индустриалния стандарт, като се има 
предвид, че потенциалните участници 
или нововъзникналите доставчици не 
могат да получат достъп до данни в 
същите степен и дълбочина, и в подобен 
мащаб. Увеличената прозрачност 
следва да позволи на други доставчици 
на основни платформени услуги да се 
разграничат в по-голяма степен чрез 
използването на устройства за по-висша 
степен на гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот. 
За да осигурят минимално равнище на 
ефективност на това задължение за 
прозрачност, пазачите на 
информационния вход следва да 
предоставят най-малко описание на 
основата за профилиране, включително 
дали личните данни и данните, 
получени от активността на потребителя 
са надеждни, дали се прилага обработка, 

(61) Интересите на крайните 
ползватели, свързани със защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, са относими към всяка 
оценка на потенциалните отрицателни 
последици от наблюдаваната практика 
на пазачите на информационния вход да 
събират и натрупват големи обеми от 
данни от крайните ползватели. За да се 
осигури адекватно равнище на защита 
на данните и потребителите, върху 
пазачите на информационния вход 
следва да се окаже външен натиск, с 
цел да се предотврати задълбоченото 
профилиране на потребителите в 
индустриалния стандарт, по-специално 
като се има предвид, че потенциалните 
участници или нововъзникналите 
доставчици не могат да получат достъп 
до данни в същите степен и дълбочина, 
и в подобен мащаб. Доставчиците на 
основни платформени услуги следва да 
се ангажират с използването на 
устройства за по-висша степен на 
гарантиране на неприкосновеността на 
личния живот. Следва да бъдат 
забранени бизнес модели, които се 
основават на търговско проследяване 
и профилиране на потребителите. За 
тази цел следва да бъде забранено 
смесването на данни от различни 
услуги. Пазачите на информационния 
вход следва да предоставят описание на 
основата за профилиране, включително 
дали личните данни и данните, 
получени от активността на потребителя 
са надеждни, дали се прилага обработка, 
за чиято цел се изготвя профила и в 
крайна сметка се използва, 
въздействието на такова профилиране 
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за чиято цел се изготвя профила и в 
крайна сметка се използва, 
въздействието на такова профилиране 
върху услугите на пазача на 
информационния вход и предприетите 
действия, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да са информирани 
за съответното използване на такова 
профилиране, както и да потърсят 
тяхното съгласие.

върху услугите на пазача на 
информационния вход и предприетите 
действия, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да са информирани 
за съответното използване на такова 
профилиране, както и да потърсят 
тяхното съгласие. Тази информация 
следва да се споделя с другите 
съответни правоприлагащи органи, 
по-специално с органите за защита на 
данните.

Or. en

Обосновка

Целта на тези промени е да се попречи на бизнес модели, които се основават на 
събирането на лични данни на ползвателите, с оглед на факта, че видът им често 
прави отказа от даване на съгласие доста труден, ако не и невъзможен.

Изменение 330
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Интересите на крайните 
ползватели, свързани със защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, са относими към всяка 
оценка на потенциалните отрицателни 
последици от наблюдаваната практика 
на пазачите на информационния вход да 
събират и натрупват големи обеми от 
данни от крайните ползватели. 
Осигуряването на адекватно равнище на 
прозрачност на практиките за 
профилиране, използвани от пазачите на 
информационния вход, улеснява 
достъпността на основните 
платформени услуги, чрез оказване на 
външен натиск върху пазачите на 
информационния вход, с цел да се 
предотврати задълбоченото 
профилиране на потребителите в 

(61) Интересите на крайните 
ползватели, свързани със защитата на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, са от съществено 
значение за всяка оценка на 
потенциалните отрицателни последици 
от наблюдаваната практика на пазачите 
на информационния вход да събират и 
натрупват големи обеми от данни от 
крайните ползватели. Осигуряването на 
адекватно равнище на прозрачност на 
практиките за профилиране, използвани 
от пазачите на информационния вход, 
улеснява достъпността на основните 
платформени услуги, чрез оказване на 
външен натиск върху пазачите на 
информационния вход, с цел да се 
предотврати задълбоченото 
профилиране на потребителите в 
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индустриалния стандарт, като се има 
предвид, че потенциалните участници 
или нововъзникналите доставчици не 
могат да получат достъп до данни в 
същите степен и дълбочина, и в подобен 
мащаб. Увеличената прозрачност следва 
да позволи на други доставчици на 
основни платформени услуги да се 
разграничат в по-голяма степен чрез 
използването на устройства за по-висша 
степен на гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот. 
За да осигурят минимално равнище на 
ефективност на това задължение за 
прозрачност, пазачите на 
информационния вход следва да 
предоставят най-малко описание на 
основата за профилиране, включително 
дали личните данни и данните, 
получени от активността на потребителя 
са надеждни, дали се прилага обработка, 
за чиято цел се изготвя профила и в 
крайна сметка се използва, 
въздействието на такова профилиране 
върху услугите на пазача на 
информационния вход и предприетите 
действия, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да са информирани 
за съответното използване на такова 
профилиране, както и да потърсят 
тяхното съгласие.

индустриалния стандарт, като се има 
предвид, че потенциалните участници 
или нововъзникналите доставчици не 
могат да получат достъп до данни в 
същите степен и дълбочина, и в подобен 
мащаб. Увеличената прозрачност следва 
да позволи на други доставчици на 
основни платформени услуги да се 
разграничат в по-голяма степен чрез 
използването на устройства за по-висша 
степен на гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот. 
За да осигурят минимално равнище на 
ефективност на това задължение за 
прозрачност, пазачите на 
информационния вход следва да 
предоставят най-малко описание на 
основата за профилиране, включително 
дали личните данни и данните, 
получени от активността на потребителя 
са надеждни, дали се прилага обработка, 
за чиято цел се изготвя профила и в 
крайна сметка се използва, 
въздействието на такова профилиране 
върху услугите на пазача на 
информационния вход и предприетите 
действия, за да се даде възможност на 
крайните ползватели да са информирани 
за съответното използване на такова 
профилиране, както и да потърсят 
тяхното съгласие.

Or. fr

Изменение 331
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
настоящия регламент, Комисията следва 

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
настоящия регламент, Комисията следва 
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да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 
на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и срокове, за 
да се подкрепи предварителното 
въздействие на настоящия регламент 
върху достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 
на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари; и 
дали предварителното определяне на 
пазачите на информационния вход 
или въвеждането на задължения е 
оказало значително въздействие върху 
бизнес ползвателите, особено върху 
малките и средните предприятия или 
потребителите. Такава оценка следва 
да се основава на проучвания на пазара, 
които следва да се провеждат в 
подходящ срок, като се използват ясни 
процедури и срокове, за да се подкрепи 
предварителното въздействие на 
настоящия регламент върху 
достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

Or. en

Изменение 332
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 62



PE695.196v01-00 40/180 AM\1235835BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
настоящия регламент, Комисията следва 
да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 
на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и срокове, за 
да се подкрепи предварителното 
въздействие на настоящия регламент 
върху достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
настоящия регламент, Комисията следва 
да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 
на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и 
задължителни срокове, за да се 
подкрепи предварителното въздействие 
на настоящия регламент върху 
достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

Or. en

Изменение 333
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
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настоящия регламент, Комисията следва 
да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 
на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и срокове, за 
да се подкрепи предварителното 
въздействие на настоящия регламент 
върху достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

настоящия регламент, Комисията следва 
да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 
на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и 
задължителни срокове, за да се 
подкрепи предварителното въздействие 
на настоящия регламент върху 
достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

Or. en

Изменение 334
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
настоящия регламент, Комисията следва 
да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 

(62) За да се гарантира пълното и 
трайно постигане на целите на 
настоящия регламент, Комисията следва 
да може да прецени дали даден 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да бъде посочен за пазач 



PE695.196v01-00 42/180 AM\1235835BG.docx

BG

на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и срокове, за 
да се подкрепи предварителното 
въздействие на настоящия регламент 
върху достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

на информационния вход, без да достига 
количествените прагове, определени в 
настоящия регламент; дали системното 
неспазване от страна на пазач на 
информационния вход е основание за 
налагане на допълнителни средства за 
правна защита; и дали списъкът на 
задълженията за преодоляване на 
нелоялни практики от страна на 
пазачите на информационния вход 
следва да бъде преразгледан и следва да 
бъдат идентифицирани допълнителни 
практики, които са също толкова 
несправедливи и ограничаващи 
достъпността на цифровите пазари. 
Такава оценка следва да се основава на 
проучвания на пазара, които следва да 
се провеждат в подходящ срок, като се 
използват ясни процедури и обвързващи 
срокове, за да се подкрепи 
предварителното въздействие на 
настоящия регламент върху 
достъпността и справедливостта в 
цифровия сектор и да се осигури 
необходимата степен на правна 
сигурност.

Or. en

Обосновка

За Комисията следва да се прилагат обвързващи срокове, за да се предотврати 
забавяне на спазването на задълженията от страна на пазачите на информационния 
вход.

Изменение 335
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) В резултат на проучване на (63) В резултат на проучване на 
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пазара предприятие, което предоставя 
основна платформена услуга, може да 
бъде определено за пазач на 
информационния вход, ако се установи, 
че е изпълнило всички общи качествени 
критерии. Впоследствие то по принцип 
следва да спазва всички съответни 
задължения, определени в настоящия 
регламент. Въпреки това Комисията 
следва да наложи на пазачите на 
информационния вход, за които тя е 
посочила, че е вероятно да постигнат 
трайно установена и постоянна 
позиция в близко бъдеще, само онези 
задължения, които са необходими и 
подходящи, за да не се позволи на 
съответния пазач на 
информационния вход да постигне 
трайно установена и постоянна 
позиция при осъществяване на своята 
дейност. Що се отнася до такива 
нововъзникващи пазачи на 
информационния вход, Комисията 
следва да има предвид, че този статус 
по принцип е с временен характер и 
следователно в даден момент следва 
да се реши дали по отношение на 
такъв доставчик на основни 
платформени услуги трябва да се 
приложи пълният набор от 
задължения на пазач на 
информационния вход, тъй като е 
придобил трайно установена и 
постоянна позиция, или че условията 
за посочването в крайна сметка не са 
изпълнени, поради което всички 
наложени преди това задължения 
следва да бъдат отменени.

пазара предприятие, което предоставя 
основна платформена услуга, може да 
бъде определено за пазач на 
информационния вход, ако се установи, 
че е изпълнило всички общи качествени 
критерии. Впоследствие то по принцип 
следва да спазва всички съответни 
задължения, определени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 336
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
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Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) В резултат на проучване на 
пазара предприятие, което предоставя 
основна платформена услуга, може да 
бъде определено за пазач на 
информационния вход, ако се установи, 
че е изпълнило всички общи качествени 
критерии. Впоследствие то по принцип 
следва да спазва всички съответни 
задължения, определени в настоящия 
регламент. Въпреки това Комисията 
следва да наложи на пазачите на 
информационния вход, за които тя е 
посочила, че е вероятно да постигнат 
трайно установена и постоянна позиция 
в близко бъдеще, само онези 
задължения, които са необходими и 
подходящи, за да не се позволи на 
съответния пазач на информационния 
вход да постигне трайно установена и 
постоянна позиция при осъществяване 
на своята дейност. Що се отнася до 
такива нововъзникващи пазачи на 
информационния вход, Комисията 
следва да има предвид, че този статус по 
принцип е с временен характер и 
следователно в даден момент следва да 
се реши дали по отношение на такъв 
доставчик на основни платформени 
услуги трябва да се приложи пълният 
набор от задължения на пазач на 
информационния вход, тъй като е 
придобил трайно установена и 
постоянна позиция, или че условията за 
посочването в крайна сметка не са 
изпълнени, поради което всички 
наложени преди това задължения следва 
да бъдат отменени.

(63) В резултат на проучване на 
пазара предприятие, което предоставя 
основна платформена услуга, може да 
бъде определено за пазач на 
информационния вход, ако се установи, 
че е изпълнило всички общи качествени 
критерии. Впоследствие то по принцип 
следва да спазва всички съответни 
задължения, определени в настоящия 
регламент, които са подходящи и 
необходими за гарантиране на 
достъпността. Въпреки това 
Комисията следва да наложи на 
пазачите на информационния вход, за 
които тя е посочила, че е вероятно да 
постигнат трайно установена и 
постоянна позиция в близко бъдеще, 
само онези задължения, които са 
необходими и подходящи, за да не се 
позволи на съответния пазач на 
информационния вход да постигне 
трайно установена и постоянна позиция 
при осъществяване на своята дейност. 
Що се отнася до такива нововъзникващи 
пазачи на информационния вход, 
Комисията следва да има предвид, че 
този статус по принцип е с временен 
характер и следователно в даден момент 
следва да се реши дали по отношение на 
такъв доставчик на основни 
платформени услуги трябва да се 
приложи пълният набор от задължения 
на пазач на информационния вход, тъй 
като е придобил трайно установена и 
постоянна позиция, или че условията за 
посочването в крайна сметка не са 
изпълнени, поради което всички 
наложени преди това задължения следва 
да бъдат отменени.

Or. en

Изменение 337
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Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е подходящо, 
структурни средства за правна 
защита, са обосновани, за да се 
гарантира, че пазачът на 
информационния вход не може да 
осуети целите на настоящия регламент 
чрез системно неспазване на едно или 
няколко от определените в настоящия 
регламент задължения, което 
допълнително е засилило позицията му 
на пазач на информационния вход. Това 
ще се случи, ако размерът на пазача 
на информационния вход на 
вътрешния пазар се е увеличил 
допълнително, икономическата 
зависимост на бизнес ползвателите и 
крайните ползватели от основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход се е засилила 
допълнително поради 
допълнителното увеличаване на 
техния брой и пазачът на 
информационния вход се възползва от 
увеличеното укрепване на своята 
позиция. Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат 
да се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или 
когато такава равностойна по своя 
ефект поведенческа мярка би била в 
по-голяма тежест на съответното 

(64) По искане на Европейската 
група на високо равнище на 
цифровите регулатори, създадена с 
настоящия регламент, или по своя 
инициатива, Комисията ще проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е подходящо, 
структурни мерки, са обосновани, за да 
се гарантира, че пазачът на 
информационния вход не може да 
възпрепятства целите на настоящия 
регламент чрез системно неспазване на 
едно или няколко от установените в 
настоящия регламент задължения, което 
му е дало възможност да запази или 
да засили позицията му на пазач на 
информационния вход. Следователно в 
такива случаи Комисията следва да има 
правомощието да налага, по искане на 
Европейската група на високо 
равнище на цифровите регулатори, 
всяко средство за правна защита, което 
е необходимо, включително 
структурни средства за правна 
защита, чрез правно, функционално 
или структурно разделяне, продажба на 
предприятие или части от него, за да се 
гарантира спазването на целите на 
настоящия регламент.
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предприятие, отколкото 
структурната мярка. Промените в 
структурата на предприятие, които 
са съществували преди 
установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да 
произтича от самата структура на 
съответното предприятие.

Or. fr

Изменение 338
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е 
подходящо, структурни средства за 
правна защита, са обосновани, за да се 
гарантира, че пазачът на 
информационния вход не може да 
осуети целите на настоящия регламент 
чрез системно неспазване на едно или 
няколко от определените в настоящия 
регламент задължения, което 
допълнително е засилило позицията му 
на пазач на информационния вход. Това 
ще се случи, ако размерът на пазача на 
информационния вход на вътрешния 
пазар се е увеличил допълнително, 
икономическата зависимост на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели от 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход се е 
засилила допълнително поради 
допълнителното увеличаване на техния 
брой и пазачът на информационния 
вход се възползва от увеличеното 
укрепване на своята позиция. 
Следователно в такива случаи 

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали структурни средства за 
правна защита или също толкова 
ефективни поведенчески средства са 
обосновани, за да се гарантира, че 
пазачът на информационния вход не 
може да осуети целите на настоящия 
регламент чрез неспазване на едно или 
няколко от определените в настоящия 
регламент задължения, което 
допълнително е засилило позицията му 
на пазач на информационния вход. Това 
ще се случи, ако размерът на пазача на 
информационния вход на вътрешния 
пазар се е увеличил допълнително, 
икономическата зависимост на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели от 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход се е 
засилила допълнително поради 
допълнителното увеличаване на техния 
брой и пазачът на информационния 
вход се възползва от увеличеното 
укрепване на своята позиция. 
Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
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Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или 
структурно разделяне, включително 
продажба на предприятие или части 
от него, могат да се налагат само 
когато няма поведенческа мярка, 
която да е равностойна по своя 
ефект, или когато такава 
равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-
голяма тежест на съответното 
предприятие, отколкото 
структурната мярка. Промените в 
структурата на предприятие, които 
са съществували преди 
установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да 
произтича от самата структура на 
съответното предприятие.

да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Изменение 339
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е подходящо, 
структурни средства за правна защита, 
са обосновани, за да се гарантира, че 
пазачът на информационния вход не 
може да осуети целите на настоящия 
регламент чрез системно неспазване на 

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е подходящо, 
структурни средства за правна защита, 
са обосновани, за да се гарантира, че 
пазачът на информационния вход не 
може да осуети целите на настоящия 
регламент чрез системно неспазване на 



PE695.196v01-00 48/180 AM\1235835BG.docx

BG

едно или няколко от определените в 
настоящия регламент задължения, което 
допълнително е засилило позицията му 
на пазач на информационния вход. Това 
ще се случи, ако размерът на пазача на 
информационния вход на вътрешния 
пазар се е увеличил допълнително, 
икономическата зависимост на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели от 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход се е 
засилила допълнително поради 
допълнителното увеличаване на техния 
брой и пазачът на информационния 
вход се възползва от увеличеното 
укрепване на своята позиция. 
Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат да 
се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или когато 
такава равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-голяма 
тежест на съответното предприятие, 
отколкото структурната мярка. 
Промените в структурата на 
предприятие, които са съществували 
преди установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да произтича 
от самата структура на съответното 
предприятие.

едно или няколко от определените в 
настоящия регламент задължения, което 
допълнително е засилило позицията му 
на пазач на информационния вход. Това 
ще се случи при систематично 
купуване на разрастващи се 
дружества, ако размерът на пазача на 
информационния вход на вътрешния 
пазар се е увеличил допълнително, 
икономическата зависимост на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели от 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход се е 
засилила допълнително поради 
допълнителното увеличаване на техния 
брой и пазачът на информационния 
вход се възползва от увеличеното 
укрепване на своята позиция. 
Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат да 
се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или когато 
такава равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-голяма 
тежест на съответното предприятие, 
отколкото структурната мярка. 
Промените в структурата на 
предприятие, които са съществували 
преди установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да произтича 
от самата структура на съответното 
предприятие. Комисията следва да има 
право да изисква промени в 
наложените средства за правна 
защита, ако след проучване установи, 
че средствата за правна защита не са 
ефективни, за да осигурят спазването 
от страна на пазача на 
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информационния вход на 
задълженията му, предвидени в член 5 
или член 6.

Or. en

Изменение 340
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е 
подходящо, структурни средства за 
правна защита, са обосновани, за да се 
гарантира, че пазачът на 
информационния вход не може да 
осуети целите на настоящия регламент 
чрез системно неспазване на едно или 
няколко от определените в настоящия 
регламент задължения, което 
допълнително е засилило позицията 
му на пазач на информационния вход. 
Това ще се случи, ако размерът на 
пазача на информационния вход на 
вътрешния пазар се е увеличил 
допълнително, икономическата 
зависимост на бизнес ползвателите и 
крайните ползватели от основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход се е засилила 
допълнително поради 
допълнителното увеличаване на 
техния брой и пазачът на 
информационния вход се възползва от 
увеличеното укрепване на своята 
позиция. Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески или структурни средства 
за правна защита са обосновани, за да се 
гарантира, че пазачът на 
информационния вход не може да 
осуети целите на настоящия регламент 
чрез системно неспазване на едно или 
няколко от определените в настоящия 
регламент задължения. Следователно в 
такива случаи Комисията следва да има 
правомощието да налага всяко средство 
за правна защита, било то поведенческо 
или структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат да 
се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или когато 
такава равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-голяма 
тежест на съответното предприятие, 
отколкото структурната мярка. 
Промените в структурата на 
предприятие, които са съществували 
преди установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
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принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат да 
се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или когато 
такава равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-голяма 
тежест на съответното предприятие, 
отколкото структурната мярка. 
Промените в структурата на 
предприятие, които са съществували 
преди установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да произтича 
от самата структура на съответното 
предприятие.

това системно неспазване да произтича 
от самата структура на съответното 
предприятие. Комисията следва да 
може да налага временни мерки във 
всеки един момент по време на 
производството, за да предотврати 
сериозни или непосредствени вреди за 
бизнес ползвателите или крайните 
ползватели.

Or. en

Изменение 341
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е подходящо, 
структурни средства за правна защита, 
са обосновани, за да се гарантира, че 
пазачът на информационния вход не 
може да осуети целите на настоящия 
регламент чрез системно неспазване на 
едно или няколко от определените в 
настоящия регламент задължения, 
което допълнително е засилило 
позицията му на пазач на 
информационния вход. Това ще се 
случи, ако размерът на пазача на 
информационния вход на вътрешния 

(64) Комисията следва да проучи и 
прецени дали допълнителни 
поведенчески, или, когато е подходящо, 
структурни средства за правна защита, 
са обосновани, за да се гарантира, че 
пазачът на информационния вход не 
може да осуети целите на настоящия 
регламент чрез системно неспазване на 
едно или няколко от определените в 
настоящия регламент задължения. При 
налагането на тези средства за 
правна защита Комисията следва да 
обърне внимание дали размерът на 
пазача на информационния вход на 
вътрешния пазар се е увеличил 
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пазар се е увеличил допълнително, 
икономическата зависимост на бизнес 
ползвателите и крайните ползватели от 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход се е 
засилила допълнително поради 
допълнителното увеличаване на техния 
брой и пазачът на информационния 
вход се възползва от увеличеното 
укрепване на своята позиция. 
Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат да 
се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или когато 
такава равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-голяма 
тежест на съответното предприятие, 
отколкото структурната мярка. 
Промените в структурата на 
предприятие, които са съществували 
преди установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да произтича 
от самата структура на съответното 
предприятие.

допълнително, икономическата 
зависимост на бизнес ползвателите и 
крайните ползватели от основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход се е засилила 
допълнително поради допълнителното 
увеличаване на техния брой и пазачът 
на информационния вход се възползва 
от увеличеното укрепване на своята 
позиция. Следователно в такива случаи 
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, като надлежно отчита 
принципа на пропорционалност. 
Структурни мерки, като например 
правно, функционално или структурно 
разделяне, включително продажба на 
предприятие или части от него, могат да 
се налагат само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 
равностойна по своя ефект, или когато 
такава равностойна по своя ефект 
поведенческа мярка би била в по-голяма 
тежест на съответното предприятие, 
отколкото структурната мярка. 
Промените в структурата на 
предприятие, които са съществували 
преди установяването на системното 
неспазване, биха били пропорционални 
само когато е налице значителен риск 
това системно неспазване да произтича 
от самата структура на съответното 
предприятие.

Or. en

Изменение 342
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 65
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Услугите и практиките в 
основните платформени услуги и 
пазарите, на които те се наместват, 
могат да се променят бързо и в 
значителна степен. За да се гарантира, 
че настоящият регламент е актуален и 
представлява ефективен и цялостен 
регулаторен отговор на проблемите, 
поставени от пазачите на 
информационния вход, е важно да се 
осигури редовен преглед на списъците 
на основните платформени услуги, 
както и на задълженията, предвидени в 
настоящия регламент. Това по-
специално е важно, за да се гарантира 
идентифицирането на поведение, което 
може да ограничи достъпността на 
основните платформени услуги или 
което е нелоялно. Въпреки че предвид 
динамично променящия се характер на 
цифровия сектор е важно да се 
извършва редовен преглед, за да се 
гарантира правна сигурност по 
отношение на регулаторните условия, 
всички прегледи трябва да се извършват 
в разумен и подходящ срок. 
Проучванията на пазара следва също 
така да гарантират, че Комисията 
разполага със солидна доказателствена 
база, въз основа на която тя може да 
прецени дали следва да предложи 
изменение на настоящия регламент, за 
да бъдат разширени или да се 
представят допълнителни подробности 
за списъците на основните платформени 
услуги. Те следва също така да 
гарантират, че Комисията разполага със 
солидна доказателствена база, въз 
основа на която може да прецени дали 
следва да предложи изменение на 
определените в настоящия регламент 
задължения, или следва да приеме 
делегиран акт за актуализиране на 
такива задължения.

(65) Услугите и практиките в 
основните платформени услуги и 
пазарите, на които те се наместват, 
могат да се променят бързо и в 
значителна степен. За да се гарантира, 
че настоящият регламент е актуален и 
представлява ефективен и цялостен 
регулаторен отговор на проблемите, 
поставени от пазачите на 
информационния вход, е важно да се 
осигури редовен преглед на списъците 
на основните платформени услуги, 
както и на задълженията, предвидени в 
настоящия регламент. Това по-
специално е важно, за да се гарантира 
идентифицирането на поведение, което 
може да ограничи достъпността на 
основните платформени услуги или 
което е нелоялно. Въпреки че предвид 
динамично променящия се характер на 
цифровия сектор е важно да се 
извършва редовен преглед, за да се 
гарантира правна сигурност по 
отношение на регулаторните условия, 
всички прегледи трябва да се извършват 
в разумен и подходящ срок. 
Проучванията на пазара следва също 
така да гарантират, че Комисията 
разполага със солидна доказателствена 
база, въз основа на която тя може да 
прецени дали следва да предложи 
изменение на настоящия регламент, за 
да бъдат разширени или да се 
представят допълнителни подробности 
за списъците на основните платформени 
услуги. Те следва също така да 
гарантират, че Комисията разполага със 
солидна доказателствена база, въз 
основа на която може да прецени дали 
следва да приеме делегиран акт за 
актуализиране на такива задължения. 
Такова актуализиране следва да 
позволи на Комисията само да добавя 
нови задължения или забрани към 
настоящия регламент, но не и да 
премахва настоящите задължения 
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или забрани.

Or. en

Изменение 343
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 65а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65a) Временните мерки могат да 
бъдат важен инструмент, за да се 
гарантира, че докато проучването 
продължава, проучваното нарушение 
няма да доведе до сериозни и 
непосредствени вреди за бизнес 
ползвателите или крайните 
ползватели на пазачи на 
информационния вход. При спешни 
случаи, когато новите практики биха 
могли да създадат риск от сериозна и 
непосредствена вреда за бизнес 
ползвателите или крайните 
ползватели на пазачите на 
информационния вход, което може да 
застраши достъпността на 
основните платформени услуги, 
Комисията следва да е оправомощена 
да приложи временни мерки, като 
временно наложи задължения на 
въпросните пазачи на 
информационния вход. Тези временни 
мерки следва да се ограничават до 
това, което е необходимо и 
обосновано. Те следва да се прилагат, 
докато се очакват заключенията от 
проучването на пазара и 
съответното окончателно решение 
на Комисията съгласно член 17.

Or. en
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Изменение 344
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но без 
това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, Комисията 
следва да може да актуализира 
настоящия регламент чрез делегирани 
актове. Такива актуализации 
посредством делегиран акт следва да 
подлежат на същия стандарт за 
проучване и следователно да са резултат 
от проучване на пазара. При 
идентифицирането на такова поведение 
Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но без 
това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, след 
консултация с Европейската група на 
високо равнище на цифровите 
регулатори или по предложение на 
тази група, Комисията следва да може 
да актуализира настоящия регламент 
чрез делегирани актове. Такива 
актуализации посредством делегиран 
акт следва да подлежат на същия 
стандарт за проучване и следователно 
да са резултат от проучване на пазара. 
При идентифицирането на такова 
поведение Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

Or. fr

Изменение 345
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 66
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но 
без това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, Комисията 
следва да може да актуализира 
настоящия регламент чрез делегирани 
актове. Такива актуализации 
посредством делегиран акт следва да 
подлежат на същия стандарт за 
проучване и следователно да са резултат 
от проучване на пазара. При 
идентифицирането на такова поведение 
Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, но без това 
поведение да бъде изрично обхванато от 
задълженията, Комисията следва да 
може да актуализира настоящия 
регламент чрез делегирани актове. 
Такива актуализации посредством 
делегиран акт следва да подлежат на 
същия стандарт за проучване и 
следователно да са резултат от 
проучване на пазара. При 
идентифицирането на такова поведение 
Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

Or. en

Обосновка

Доставчиците на основни платформени услуги, които отговарят на определени 
количествени прагове, автоматично се считат за пазачи на информационния вход. 
Тъй като количествените прагове са обективни изисквания, не е необходимо 
допълнително определяне от Комисията.

Изменение 346
Дита Харанзова

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
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ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но без 
това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, Комисията 
следва да може да актуализира 
настоящия регламент чрез делегирани 
актове. Такива актуализации 
посредством делегиран акт следва да 
подлежат на същия стандарт за 
проучване и следователно да са резултат 
от проучване на пазара. При 
идентифицирането на такова поведение 
Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но без 
това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, Комисията 
следва да може да актуализира 
настоящия регламент чрез 
законодателни предложения. Такива 
актуализации посредством 
законодателни предложения следва да 
подлежат на същия стандарт за 
проучване и следователно да са резултат 
от проучване на пазара. При 
идентифицирането на такова поведение 
Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

Or. en

Изменение 347
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но без 
това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, Комисията 
следва да може да актуализира 
настоящия регламент чрез делегирани 
актове. Такива актуализации 
посредством делегиран акт следва да 
подлежат на същия стандарт за 
проучване и следователно да са резултат 

(66) В случай че пазачите на 
информационния вход предприемат 
поведение, което е нелоялно или 
ограничава достъпността на основните 
платформени услуги, които вече са 
посочени в настоящия регламент, но без 
това поведение да бъде изрично 
обхванато от задълженията, Комисията 
следва да може да актуализира 
настоящия регламент чрез 
законодателни предложения. Такива 
актуализации посредством делегиран 
акт следва да подлежат на същия 
стандарт за проучване и следователно 
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от проучване на пазара. При 
идентифицирането на такова поведение 
Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

да са резултат от проучване на пазара. 
При идентифицирането на такова 
поведение Комисията следва да прилага 
предварително определен стандарт. 
Този правен стандарт следва да 
гарантира, че видът на задълженията, 
които могат да бъдат наложени на 
пазачите на информационния вход по 
всяко време съгласно настоящия 
регламент, е достатъчно предвидим.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че Комисията не може чрез процедура на делегиран акт да 
премахва което и да било от съществуващите задължения, приети съгласно членове 5 
и 6 (чрез обикновена законодателна процедура).

Изменение 348
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Когато в хода на производство 
във връзка с дадено неспазване или 
проучване във връзка със системно 
неспазване, пазачът на 
информационния вход предлага 
поемането на ангажименти от 
страна на Комисията, последната 
трябва да бъде в състояние да приеме 
решение, с което тези ангажименти 
се обявяват за задължителни за 
съответния пазач на 
информационния вход, когато 
установи, че ангажиментите 
гарантират ефективно спазване на 
задълженията по настоящия 
регламент. С решението се заключава 
и че вече не съществуват основания за 
действие от страна на Комисията.

заличава се

Or. en
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Изменение 349
Дита Харанзова, Андрус Ансип

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Когато в хода на производство 
във връзка с дадено неспазване или 
проучване във връзка със системно 
неспазване, пазачът на информационния 
вход предлага поемането на 
ангажименти от страна на Комисията, 
последната трябва да бъде в състояние 
да приеме решение, с което тези 
ангажименти се обявяват за 
задължителни за съответния пазач на 
информационния вход, когато установи, 
че ангажиментите гарантират ефективно 
спазване на задълженията по настоящия 
регламент. С решението се заключава и 
че вече не съществуват основания за 
действие от страна на Комисията.

(67) При изключителни 
обстоятелства, когато в хода на 
производство във връзка с дадено 
неспазване или проучване във връзка 
със системно неспазване, пазачът на 
информационния вход предлага 
поемането на ангажименти от страна на 
Комисията, последната трябва да бъде в 
състояние да приеме решение, с което 
тези ангажименти се обявяват за 
задължителни за съответния пазач на 
информационния вход, когато установи, 
че ангажиментите гарантират ефективно 
спазване на задълженията по настоящия 
регламент, като се вземат предвид 
важните икономически последици от 
неиздаването на решение за 
несъответствие, както и 
евентуалните вреди, които пазачът 
на информационния вход вече е 
нанесъл на пазара. С решението се 
заключава и че вече не съществуват 
основания за действие от страна на 
Комисията.

Or. en

Изменение 350
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Съображение 67
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Когато в хода на производство 
във връзка с дадено неспазване или 
проучване във връзка със системно 
неспазване, пазачът на информационния 
вход предлага поемането на 
ангажименти от страна на Комисията, 
последната трябва да бъде в състояние 
да приеме решение, с което тези 
ангажименти се обявяват за 
задължителни за съответния пазач на 
информационния вход, когато установи, 
че ангажиментите гарантират ефективно 
спазване на задълженията по настоящия 
регламент. С решението се заключава и 
че вече не съществуват основания за 
действие от страна на Комисията.

(67) Когато в хода на производство 
във връзка с дадено неспазване или 
проучване във връзка със системно 
неспазване, пазачът на информационния 
вход предлага поемането на 
ангажименти от страна на Комисията, 
последната трябва да бъде в състояние 
да приеме решение, с което тези 
ангажименти се обявяват за 
задължителни за съответния пазач на 
информационния вход, когато установи, 
че ангажиментите гарантират ефективно 
спазване на задълженията по настоящия 
регламент. С решението се заключава и 
че вече не съществуват основания за 
действие от страна на Комисията. Ако 
след проучване ангажиментите се 
окажат неефективни, Комисията 
има право да предложи промени в 
тях, за да гарантира тяхната 
ефективност.

Or. en

Изменение 351
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 67а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67a) Когато е целесъобразно, 
Комисията има право да изисква 
тестването на ангажиментите, 
например като се използват разделни 
тестове или други рандомизирани 
експерименти, за да се оптимизира 
тяхната ефективност. 
Ангажиментите следва да бъдат 
преразгледани, след като са били 
изпълнявани за подходящ период от 
време. Когато прегледът на 
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ангажиментите от страна на 
Комисията показва, че те не са довели 
до ефективно съответствие, 
Комисията следва да има право да 
изиска те да бъдат изменени или 
отменени.

Or. en

Изменение 352
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, Комисията следва да 
разполага с широки правомощия за 
проучване и изпълнение, за да може да 
проучва, изпълнява и да извършва 
мониторинг на установените в 
настоящия регламент правила, като в 
същото време гарантира зачитането на 
основното право на изслушване и на 
достъп до преписката в контекста на 
изпълнителното производство. 
Комисията следва да разполага с тези 
правомощия за проучване и да извършва 
проучвания на пазара с цел 
актуализиране и преразглеждане на 
настоящия регламент.

(68) За да осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, Комисията следва да 
разполага с широки правомощия за 
проучване и изпълнение, за да може да 
проучва, изпълнява и да извършва 
мониторинг на установените в 
настоящия регламент правила, като в 
същото време гарантира зачитането на 
основното право на изслушване и на 
достъп до преписката в контекста на 
изпълнителното производство. 
Комисията следва да разполага с тези 
правомощия за проучване и да извършва 
проучвания на пазара с цел 
актуализиране и преразглеждане на 
настоящия регламент. Националните 
компетентни органи следва да 
подпомагат Комисията при 
мониторинга и изпълнението на 
задълженията, определени в 
настоящия регламент, като 
предоставят подкрепа и експертен 
опит на Комисията или като 
поискат от Комисията да започне 
проучване на пазара въз основа на 
събраните доказателства.

Or. en
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Изменение 353
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, Изабела Товалиери, Жан-Лен 
Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, Комисията следва да 
разполага с широки правомощия за 
проучване и изпълнение, за да може да 
проучва, изпълнява и да извършва 
мониторинг на установените в 
настоящия регламент правила, като в 
същото време гарантира зачитането на 
основното право на изслушване и на 
достъп до преписката в контекста на 
изпълнителното производство. 
Комисията следва да разполага с тези 
правомощия за проучване и да извършва 
проучвания на пазара с цел 
актуализиране и преразглеждане на 
настоящия регламент.

(68) За да осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, Комисията и държавите 
членки следва да обединят своите 
широки правомощия за проучване и 
изпълнение, за да може да проучва, 
изпълнява и да извършва мониторинг на 
установените в настоящия регламент 
правила, като в същото време гарантира 
зачитането на основното право на 
изслушване и на достъп до преписката в 
контекста на изпълнителното 
производство. Комисията следва да 
разполага с тези правомощия за 
проучване и да извършва проучвания на 
пазара с цел актуализиране и 
преразглеждане на настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 354
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, Комисията следва да 
разполага с широки правомощия за 

(68) За да осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, Комисията – подпомагана 
от държавите членки – следва да 
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проучване и изпълнение, за да може да 
проучва, изпълнява и да извършва 
мониторинг на установените в 
настоящия регламент правила, като в 
същото време гарантира зачитането на 
основното право на изслушване и на 
достъп до преписката в контекста на 
изпълнителното производство. 
Комисията следва да разполага с тези 
правомощия за проучване и да извършва 
проучвания на пазара с цел 
актуализиране и преразглеждане на 
настоящия регламент.

разполага с широки правомощия за 
проучване и изпълнение, за да може да 
проучва, изпълнява и да извършва 
мониторинг на установените в 
настоящия регламент правила, като в 
същото време гарантира зачитането на 
основното право на изслушване и на 
достъп до преписката в контекста на 
изпълнителното производство. 
Комисията следва да разполага с тези 
правомощия за проучване и да извършва 
проучвания на пазара с цел 
актуализиране и преразглеждане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 355
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 68а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68a) За да се осигури ефективно 
прилагане и спазване на настоящия 
регламент, заинтересованите трети 
страни следва да имат възможност 
да подадат жалба, когато има 
достатъчно съмнения относно 
неспазването от страна на даден 
пазач на информационния вход на 
задълженията, определени в 
настоящия регламент. В рамките на 
подходящ срок Комисията следва да 
вземе решение за по-нататъшните 
действия въз основа на 
представените доказателства.

Or. en

Изменение 356
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел
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Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Комисията следва да може да 
поиска директно от предприятия или 
сдружение на предприятия да 
предоставят всички съответни 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Комисията следва да може 
да поиска за целите на настоящия 
регламент всяка съответна информация 
от всеки публичен орган, структура или 
агенция в държавата членка или от 
всяко физическо или юридическо лице. 
Когато се съобразяват с решение на 
Комисията, предприятията са длъжни 
да отговарят на фактически въпроси и 
да предоставят документи.

(70) Комисията следва да може да 
поиска директно от предприятия или 
сдружение на предприятия да 
предоставят всички съответни 
доказателства, данни и информация. 
Освен това Комисията следва да може 
да поиска за целите на настоящия 
регламент всяка съответна информация 
от всеки публичен орган, структура или 
агенция в държавата членка или от 
всяко физическо или юридическо лице. 
Всеки компетентен национален орган 
може да инициира проучване и да 
предостави информация, която 
Комисията следва да вземе предвид при 
оценките си. Предприятията са 
длъжни да отговарят на фактически 
въпроси и да предоставят документи.

Or. fr

Изменение 357
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) Комисията също следва да бъде 
оправомощена да извършва проверки 
на място и да интервюира всички 
лица, които могат да притежават 
полезна информация, и да записва 
направените изявления.

заличава се

Or. en
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Изменение 358
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш, Биляна Борзан, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 71а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71a) Комисията следва да бъде 
оправомощена да поиска 
съдействието на органите на 
държавите членки, които следва да 
имат същите правомощия за 
проучване като Комисията. 
Съответните национални органи 
могат да включват органи за защита 
на конкуренцията, органи за защита 
на потребителите и органи за 
защита на данните и други 
подходящи национални регулаторни 
органи.

Or. en

Изменение 359
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Комисията следва да може да 
предприеме необходимите действия, за 
да извършва мониторинг на 
ефективното изпълнение и спазването 
на определените в настоящия регламент 
задължения. Такива действия следва да 
включват способността на Комисията да 
назначава независими външни експерти, 
като например одитори, които да 

(72) Комисията следва да може да 
предприеме необходимите действия, за 
да извършва мониторинг на 
ефективното изпълнение и спазването 
на определените в настоящия регламент 
задължения. Такива действия следва да 
включват способността на Комисията да 
назначава независими външни експерти, 
като например одитори, които да 
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подпомагат Комисията в този процес, 
включително, когато е приложимо, от 
компетентни независими органи, като 
например органи за защита на данните 
или за защита на потребителите.

подпомагат Комисията в този процес, 
включително, когато е приложимо, от 
компетентни независими органи, като 
например органи за защита на данните 
или за защита на потребителите. 
Комисията следва да създаде одитни 
екипи на ротационен принцип с 
членове от различни организации и 
опит, за да се постигне баланс между 
получаването на институционални 
знания и опит, от една страна, и 
избягването на регулаторно обсебване 
от частни интереси, от друга 
страна. Екипите следва да се редуват 
и редовно да се преструктурират, за 
да се постигне правилен баланс между 
опита и модернизацията. Одитните 
екипи на ротационен принцип са по-
трудни за обсебване от отделните 
лица. Това следва да се отнася и за 
всеки външен независим контролен 
орган. Одиторите или служителите 
от който и да е външен независим 
контролен орган също така следва да 
преминават през подходящ период на 
прекъсване.

Or. en

Изменение 360
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Комисията следва да може да 
предприеме необходимите действия, за 
да извършва мониторинг на 
ефективното изпълнение и спазването 
на определените в настоящия регламент 
задължения. Такива действия следва да 
включват способността на Комисията да 
назначава независими външни експерти, 
като например одитори, които да 
подпомагат Комисията в този процес, 

(72) Комисията следва да може да 
предприеме необходимите действия, за 
да извършва мониторинг на 
ефективното изпълнение и спазването 
на определените в настоящия регламент 
задължения. Такива действия следва да 
включват способността на Комисията да 
назначава независими външни експерти, 
като например одитори, които да 
подпомагат Комисията в този процес, 
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включително, когато е приложимо, от 
компетентни независими органи, като 
например органи за защита на данните 
или за защита на потребителите.

включително, когато е приложимо, от 
компетентни независими органи, като 
например органи за защита на данните 
или за защита на потребителите. 
Експертите може да бъдат 
интегрирани в рамките на пазача на 
информационния вход, за да се 
обезпечи процесът на мониторинг.

Or. en

Изменение 361
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Комисията следва да може да 
предприеме необходимите действия, за 
да извършва мониторинг на 
ефективното изпълнение и спазването 
на определените в настоящия регламент 
задължения. Такива действия следва да 
включват способността на Комисията да 
назначава независими външни експерти, 
като например одитори, които да 
подпомагат Комисията в този процес, 
включително, когато е приложимо, от 
компетентни независими органи, като 
например органи за защита на данните 
или за защита на потребителите.

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. en

Изменение 362
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 72а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(72a) Комисията следва да разполага 
с достатъчно персонал, за да 
гарантира успешното изпълнение и 
ефективното прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 363
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Спазването на наложените 
съгласно настоящия регламент 
задължения следва да бъде гарантирано 
посредством глоби и периодични 
плащания по санкции. За тази цел 
следва да бъдат определени и 
подходящи равнища на глоби и 
периодични плащания по санкции за 
неспазване на задълженията и 
нарушаване на процедурните правила 
при определяне на подходящ срок. 
Съдът на ЕС следва да разполага с 
неограничена компетентност по 
отношение на глобите и плащанията 
по санкции.

(73) Спазването на наложените 
съгласно настоящия регламент 
задължения следва да бъде гарантирано 
посредством глоби, поведенчески и 
структурни средства за правна 
защита и евентуални персонални 
санкции за ръководителите, 
представителите или служителите, 
които са отговорни за неспазването в 
съответното предприятие.

Or. fr

Изменение 364
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, 
Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Биляна Борзан, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 74а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(74a) Потребителите следва да 
имат право да упражняват правата 
си във връзка със задълженията, 
наложени на пазачите на 
информационния вход съгласно 
настоящия регламент, чрез 
колективни искове за обезщетение в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2020/1818.

Or. en

Изменение 365
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните 
предприятия следва да се ползват с 
правото да бъдат изслушани от 
Комисията и взетите решения следва 
да бъдат широко оповестени. При 
гарантиране на правото на добра 
администрация и правата на защита 
на съответните предприятия, по-
специално правото на достъп до 
преписката и правото да бъдат 
изслушани, е от особено значение 
поверителната информация да бъде 
защитена. Освен това, макар че 
зачита поверителността на 
информацията, Комисията следва да 
гарантира, че всяка информация, на 
която се позовава за целите на 
решението, се оповестява до степен, 
която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до 
решението. И накрая, при определени 
условия някои документи, свързани 

заличава се



AM\1235835BG.docx 69/180 PE695.196v01-00

BG

със стопанска дейност, като 
комуникацията между адвокати и 
техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са 
изпълнени съответните условия.

Or. en

Изменение 366
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните предприятия 
следва да се ползват с правото да бъдат 
изслушани от Комисията и взетите 
решения следва да бъдат широко 
оповестени. При гарантиране на правото 
на добра администрация и правата на 
защита на съответните предприятия, по-
специално правото на достъп до 
преписката и правото да бъдат 
изслушани, е от особено значение 
поверителната информация да бъде 
защитена. Освен това, макар че зачита 
поверителността на информацията, 
Комисията следва да гарантира, че всяка 
информация, на която се позовава за 
целите на решението, се оповестява до 
степен, която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението. И 
накрая, при определени условия някои 
документи, свързани със стопанска 
дейност, като комуникацията между 
адвокати и техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са изпълнени 
съответните условия.

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните предприятия 
следва да се ползват с правото да бъдат 
изслушани от Комисията и взетите 
решения следва да бъдат широко 
оповестени. При гарантиране на правото 
на добра администрация и правата на 
защита на съответните предприятия, по-
специално правото на достъп до 
преписката и правото да бъдат 
изслушани, е от особено значение 
поверителната информация да бъде 
защитена. Освен това, макар че зачита 
поверителността на информацията, 
Комисията следва да гарантира, че всяка 
информация, на която се позовава за 
целите на решението, се оповестява до 
степен, която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението. И 
накрая, при определени условия някои 
документи, свързани със стопанска 
дейност, като комуникацията между 
адвокати и техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са изпълнени 
съответните условия. Право да бъдат 
изслушани следва да имат и 
физически или юридически лица с 
достатъчен интерес. За страните, 
които са пряко засегнати от 
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задълженията по членове 5 и 6, следва 
да се счита, че имат достатъчен 
интерес. За сдруженията на 
потребителите, които подадат 
заявление да бъдат изслушани, следва 
да се счита, че имат достатъчен 
интерес, когато производството 
засяга продукти или услуги, 
използвани от крайни ползватели.

Or. en

Изменение 367
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните предприятия 
следва да се ползват с правото да бъдат 
изслушани от Комисията и взетите 
решения следва да бъдат широко 
оповестени. При гарантиране на правото 
на добра администрация и правата на 
защита на съответните предприятия, по-
специално правото на достъп до 
преписката и правото да бъдат 
изслушани, е от особено значение 
поверителната информация да бъде 
защитена. Освен това, макар че зачита 
поверителността на информацията, 
Комисията следва да гарантира, че всяка 
информация, на която се позовава за 
целите на решението, се оповестява до 
степен, която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението. И 
накрая, при определени условия някои 
документи, свързани със стопанска 
дейност, като комуникацията между 
адвокати и техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са изпълнени 

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните предприятия 
следва да се ползват с правото да бъдат 
изслушани от Комисията и взетите 
решения следва да бъдат широко 
оповестени. Право да бъдат изслушани 
следва да имат и физическите или 
юридическите лица, които докажат 
достатъчен интерес. Счита се, че 
страните, които са пряко засегнати 
от задълженията по членове 5 и 6, 
имат достатъчен интерес, както и 
организациите, представляващи 
интересите на потребителите, 
когато производството се отнася до 
продукти или услуги, предоставяни на 
крайни ползватели. При гарантиране 
на правото на добра администрация и 
правата на защита на съответните 
предприятия, по-специално правото на 
достъп до преписката и правото да 
бъдат изслушани, е от особено значение 
поверителната информация да бъде 
защитена. Освен това, макар че зачита 
поверителността на информацията, 
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съответните условия. Комисията следва да гарантира, че всяка 
информация, на която се позовава за 
целите на решението, се оповестява до 
степен, която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението. И 
накрая, при определени условия някои 
документи, свързани със стопанска 
дейност, като комуникацията между 
адвокати и техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са изпълнени 
съответните условия.

Or. en

Изменение 368
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните предприятия 
следва да се ползват с правото да бъдат 
изслушани от Комисията и взетите 
решения следва да бъдат широко 
оповестени. При гарантиране на правото 
на добра администрация и правата на 
защита на съответните предприятия, по-
специално правото на достъп до 
преписката и правото да бъдат 
изслушани, е от особено значение 
поверителната информация да бъде 
защитена. Освен това, макар че зачита 
поверителността на информацията, 
Комисията следва да гарантира, че всяка 
информация, на която се позовава за 
целите на решението, се оповестява до 
степен, която позволява на адресата на 
решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението. И 
накрая, при определени условия някои 

(75) В контекста на проведено 
съгласно настоящия регламент 
производство съответните предприятия 
следва да се ползват с правото да бъдат 
изслушани от Комисията и взетите 
решения следва да бъдат широко 
оповестени. При гарантиране на правото 
на добра администрация и правата на 
защита на съответните предприятия, по-
специално правото на достъп до 
преписката и правото да бъдат 
изслушани, е от особено значение 
поверителната и чувствителната 
търговска информация, която би 
могла да засегне неприкосновеността 
на търговски тайни, да бъде защитена. 
Освен това, макар че зачита 
поверителността на информацията, 
Комисията следва да гарантира, че всяка 
информация, на която се позовава за 
целите на решението, се оповестява до 
степен, която позволява на адресата на 
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документи, свързани със стопанска 
дейност, като комуникацията между 
адвокати и техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са изпълнени 
съответните условия.

решението да разбере фактите и 
съображенията, довели до решението. И 
накрая, при определени условия някои 
документи, свързани със стопанска 
дейност, като комуникацията между 
адвокати и техните клиенти, могат да се 
считат за поверителни, ако са изпълнени 
съответните условия.

Or. en

Изменение 369
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 75a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) За да се осигури 
сътрудничеството и координацията 
между Комисията и държавите 
членки по отношение на мерките за 
изпълнение, от съществено значение е 
създаването на европейска група на 
високо равнище на цифровите 
регулатори, която да определи 
приоритетите, да даде на Комисията 
директни насоки и да предостави 
съвети. Създаването на групата на 
високо равнище следва да насърчи 
обмена на информация и на по-добри 
практики между държавите членки, 
както и по-добро проследяване и по-
стриктно прилагане, които 
съвместно ще гарантират 
спазването на настоящия регламент 
от пазачите на информационния 
вход.

Or. fr

Изменение 370
Джорди Каняс, Андрус Ансип
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Предложение за регламент
Съображение 75а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75a) Освен това Комисията следва 
да информира Европейския 
парламент изчерпателно и редовно 
относно производствата, проведени 
съгласно настоящия регламент, като 
надлежно се отчита принципът на 
добра администрация и отчетност, 
за да се осигури демократичен 
контрол на мерките, предприети от 
Комисията.

Or. en

Изменение 371
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) Създаденият в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 
консултативен комитет следва да 
изготвя становища и относно 
определени индивидуални решения на 
Комисията, издадени съгласно 
настоящия регламент. За да се 
гарантират достъпни и справедливи 
пазари в цифровия сектор в целия Съюз, 
където присъстват пазачи на 
информационния вход, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
цел допълване на настоящия регламент. 
По-специално следва да се приемат 
делегирани актове по отношение на 
методологията за определяне на 
количествените прагове за посочване на 
пазачи на информационния вход 

(77) Създаденият в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 
консултативен комитет следва да 
изготвя становища и относно 
определени индивидуални решения на 
Комисията, издадени съгласно 
настоящия регламент. За да се 
гарантират достъпни и справедливи 
пазари в цифровия сектор в целия Съюз, 
където присъстват пазачи на 
информационния вход, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
цел допълване на настоящия регламент. 
По-специално следва да се приемат 
делегирани актове по отношение на 
методологията за определяне на 
количествените прагове за посочване на 
пазачи на информационния вход 
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съгласно настоящия регламент и по 
отношение на актуализирането на 
задълженията, определени в настоящия 
регламент, когато въз основа на 
проучване на пазара Комисията е 
идентифицирала необходимостта от 
актуализиране на задълженията, 
отнасящи се до практики, които 
ограничават достъпността на основни 
платформени услуги или са нелоялни. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.36. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

съгласно настоящия регламент и по 
отношение на актуализирането на 
задълженията, определени в настоящия 
регламент, когато въз основа на 
проучване на пазара Комисията е 
идентифицирала необходимостта от 
актуализиране на задълженията, 
отнасящи се до практики, които 
ограничават достъпността на основни 
платформени услуги или са нелоялни. 
От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации, 
включително със заинтересованите 
трети страни, които докажат 
законен интерес, и тези консултации да 
бъдат проведени в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.36. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

_________________ _________________
36 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество (ОВ L 123, 
12.5.2016 г., стр. 1).

36 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество (ОВ L 123, 
12.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 372
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
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Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) Комисията следва да извършва 
периодична оценка на настоящия 
регламент и да следи отблизо неговото 
въздействие върху достъпността и 
справедливостта на търговските 
отношения в икономиката на онлайн 
платформите, за да се определи 
необходимостта от изменения в 
контекста на съответното технологично 
или търговско развитие. Тази оценка 
следва да включва редовен преглед на 
списъка на основните платформени 
услуги и задълженията, предназначени 
за пазачите на информационния вход, 
както и тяхното изпълнение, за да се 
гарантира, че цифровите пазари в Съюза 
са достъпни и справедливи. За да се 
получи широка представа за развитието 
на сектора, в оценката следва да се 
вземе предвид опитът на държавите 
членки и съответните заинтересовани 
лица. В това отношение Комисията 
може също така да разгледа 
становищата и докладите, представени ѝ 
от Обсерваторията по икономика на 
онлайн платформите, която е създадена 
за първи път с Решение C (2018) 2393 на 
Комисията от 26 април 2018 г. След 
извършване на оценката Комисията 
следва да предприеме подходящи 
мерки. Тя следва да поддържа високо 
равнище на защита и зачитане на 
общите права и ценности на ЕС, по-
специално равенството и 
недискриминацията, като цел при 
извършване на оценки и прегледи на 
предвидените в настоящия регламент 
практики и задължения.

(78) Комисията следва да извършва 
периодична оценка на настоящия 
регламент и да следи отблизо неговото 
въздействие върху достъпността и 
справедливостта на търговските 
отношения в икономиката на онлайн 
платформите, за да се определи 
необходимостта от изменения в 
контекста на съответното технологично 
или търговско развитие. Тази оценка 
следва да включва редовен преглед на 
списъка на основните платформени 
услуги и задълженията, предназначени 
за пазачите на информационния вход, 
както и тяхното изпълнение, за да се 
гарантира, че цифровите пазари в Съюза 
са достъпни и справедливи. За да се 
получи широка представа за развитието 
на сектора, в оценката следва да се 
вземе предвид опитът на държавите 
членки и съответните заинтересовани 
лица. В това отношение Комисията 
може също така да разгледа 
становищата и докладите, представени ѝ 
от Обсерваторията по икономика на 
онлайн платформите, която е създадена 
за първи път с Решение C (2018) 2393 на 
Комисията от 26 април 2018 г., от 
Евростат и от националните 
статистически служби в държавите, 
в които извършват своята дейност 
доставчиците на услуги. След 
извършване на оценката Комисията 
следва да предприеме подходящи 
мерки. Тя следва да поддържа високо 
равнище на защита и зачитане на 
общите права и ценности на ЕС, по-
специално равенството и 
недискриминацията, като цел при 
извършване на оценки и прегледи на 
предвидените в настоящия регламент 
практики и задължения.

Or. en
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Изменение 373
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) Комисията следва да извършва 
периодична оценка на настоящия 
регламент и да следи отблизо неговото 
въздействие върху достъпността и 
справедливостта на търговските 
отношения в икономиката на онлайн 
платформите, за да се определи 
необходимостта от изменения в 
контекста на съответното технологично 
или търговско развитие. Тази оценка 
следва да включва редовен преглед на 
списъка на основните платформени 
услуги и задълженията, предназначени 
за пазачите на информационния вход, 
както и тяхното изпълнение, за да се 
гарантира, че цифровите пазари в Съюза 
са достъпни и справедливи. За да се 
получи широка представа за развитието 
на сектора, в оценката следва да се 
вземе предвид опитът на държавите 
членки и съответните заинтересовани 
лица. В това отношение Комисията 
може също така да разгледа 
становищата и докладите, представени ѝ 
от Обсерваторията по икономика на 
онлайн платформите, която е създадена 
за първи път с Решение C (2018) 2393 на 
Комисията от 26 април 2018 г. След 
извършване на оценката Комисията 
следва да предприеме подходящи 
мерки. Тя следва да поддържа високо 
равнище на защита и зачитане на 
общите права и ценности на ЕС, по-
специално равенството и 
недискриминацията, като цел при 
извършване на оценки и прегледи на 
предвидените в настоящия регламент 
практики и задължения.

(78) Комисията следва да извършва 
периодична оценка на настоящия 
регламент и да следи отблизо неговото 
въздействие върху достъпността и 
справедливостта на търговските 
отношения в икономиката на онлайн 
платформите, за да се определи 
необходимостта от изменения в 
контекста на съответното технологично 
или търговско развитие. Тази оценка 
следва да включва редовен преглед на 
списъка на основните платформени 
услуги и задълженията, предназначени 
за пазачите на информационния вход, 
както и тяхното изпълнение, за да се 
гарантира, че цифровите пазари в Съюза 
са достъпни и справедливи. За да се 
получи широка представа за развитието 
на сектора, в оценката следва да се 
вземе предвид опитът на държавите 
членки и съответните заинтересовани 
лица. В това отношение Комисията 
може също така да разгледа 
становищата и докладите, представени ѝ 
от Обсерваторията по икономика на 
онлайн платформите, която е създадена 
за първи път с Решение C (2018) 2393 на 
Комисията от 26 април 2018 г. След 
извършване на оценката Комисията 
следва да предприеме подходящи 
мерки. Тя следва да поддържа високо 
равнище на защита на потребителите 
и зачитане на общите права и ценности 
на ЕС, по-специално равенството и 
недискриминацията, като цел при 
извършване на оценки и прегледи на 
предвидените в настоящия регламент 
практики и задължения.
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Or. en

Изменение 374
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 78a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78а) Припомня, че развитието на 
европейска технологична и 
промишлена цифрова база изисква 
отдаването на европейско 
предимство за местното или 
европейското производство при 
възлагането на обществени поръчки в 
областта на цифровите технологии в 
Европа.

Or. fr

Изменение 375
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Съображение 78б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78б) Подчертава, че е за 
предпочитане обработването на 
личните данни на европейците да се 
осъществява в Европа.

Or. fr

Изменение 376
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, Изабела Товалиери, Жан-Лен 
Лакапел

Предложение за регламент
Параграф 79 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) Целта на настоящия регламент е 
да се гарантира достъпен и справедлив 
цифров сектор като цяло, и по-
специално основни платформени 
услуги, с оглед насърчаването на 
иновациите, високото качество на 
цифровите продукти и услуги, 
справедливите и конкурентните цени, 
както и високо качество и избор за 
крайните ползватели в цифровия сектор. 
Поради бизнес модела и операциите 
на пазачите на информационния вход, 
както и поради мащаба и 
последиците от техните операции 
това не може да бъде постигнато в 
достатъчна степен от държавите 
членки, а може да бъде постигнато в 
пълна степен единствено на 
равнището на Съюза. Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, заложен в 
член 5 от ДФЕС. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, уреден 
в същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(79) Целта на настоящия регламент е 
да се гарантира достъпен и справедлив 
цифров сектор като цяло, и по-
специално основни платформени 
услуги, с оглед насърчаването на 
иновациите, високото качество на 
цифровите продукти и услуги, 
справедливите и конкурентните цени, 
както и високо качество и избор за 
крайните ползватели в цифровия сектор. 
Този регламент следва да позволи и 
създаването на условия за развитие на 
сектора на цифровите технологии в 
Европа. Съюзът може да приема мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, заложен в член 5 от 
ДФЕС. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Or. fr

Изменение 377
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 79 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва 
принципите, утвърдени по-специално 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално в 
член 16, член 47 и член 50 от нея. 
Съответно настоящият регламент 
следва да се тълкува и прилага при 

заличава се
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зачитане на тези права и принципи,

Or. en

Изменение 378
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 79а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79a) Малък брой дружества са 
развили доминантност на пазара чрез 
придобиване на безпрецедентно ниво 
на сведения за живота на хората и са 
заменили услугите на разнообразна и 
децентрализирана система с отворен 
код със затворени платформи (тип 
,,walled garden“) със заключени в тях 
потребители; поради тази причина с 
настоящия регламент следва да се 
въведат допълнителни задължения по 
отношение на защитата на данните, 
прозрачността, възможността за 
избор на ползвателя и оперативната 
съвместимост, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция и 
благосъстоянието на 
потребителите.

Or. en

Изменение 379
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Съображение 79а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79a) Комисията прилага 
разпоредбите на настоящия 
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регламент в тясно сътрудничество с 
компетентните национални органи 
за защита на конкуренцията, като 
действа в рамките на Европейската 
мрежа по конкуренция, за да осигури 
ефективна приложимост, както и 
последователно прилагане на 
настоящия регламент, и да улесни 
сътрудничеството с националните 
органи.

Or. en

Изменение 380
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 79б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79б) За да се гарантира правилното 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията следва да разполага с 
достатъчно персонал с оглед на 
осигуряването на хармонизирано 
прилагане, подходящ мониторинг на 
спазването на задълженията от 
страна на пазачите на 
информационния вход и качествени 
пазарни проучвания в целия ЕС. 
Следователно прогнозният бюджет 
за броя на служителите следва да 
бъде увеличен, за да може Комисията 
да е достатъчно подготвена да се 
справи с всички задачи, възложени ѝ с 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 381
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор
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Предложение за регламент
Съображение 79б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79б) Без да се засяга бюджетната 
процедура и като се използват 
съществуващите финансови 
инструменти, на Комисията следва 
да бъдат разпределени адекватни 
човешки, финансови и технически 
ресурси, за да се гарантира, че тя 
може ефективно да изпълнява своите 
задължения и да упражнява своите 
правомощия, необходими за 
прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 382
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 79в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79в) Включеното в Пътната карта 
на ООН за цифрово сътрудничество 
предложение за „ефективен и 
стратегически“ орган на високо 
равнище за цифрово сътрудничество с 
участието на множество 
заинтересовани страни противоречи 
на призивите за засилено регулиране 
на цифровите дружества. Въпреки че 
международното сътрудничество е 
от изключително значение, трябва да 
се отстоява истински демократичен 
подход за глобално цифрово 
управление. За тази цел 
задълженията за пазачите на 
информационния вход и 
изпълнителите на мерки по прилагане 
на настоящия регламент следва да 
допринесат за разработването на 
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подходящи норми и политики в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 383
Виржини Жорон, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, Изабела Товалиери, Жан-Лен 
Лакапел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари, на които присъстват пазачи на 
информационния вход.

1. Целта на настоящия регламент е 
оказването на принос за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
защитата на потребителите чрез 
определяне на хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари за европейските предприятие, 
включително МСП, на които 
присъстват пазачи на информационния 
вход.

Or. fr

Изменение 384
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари, на които присъстват пазачи на 
информационния вход.

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари, на които присъстват пазачи на 
информационния вход, за да се 
допринесе за защитата на основните 
права и неприкосновеността на 
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демократичните процеси, както и да 
се насърчат иновациите, да се 
увеличи изборът на потребителите и 
да се осигурят по-високи стандарти 
за защита на потребителите.

Or. en

Изменение 385
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари, на които присъстват пазачи на 
информационния вход.

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни, устойчиви и 
справедливи пазари, на които чрез 
своите монополистични екосистеми 
пазачите на информационния вход 
предотвратяват установяването на 
еднакви условия на конкуренция.

Or. en

Изменение 386
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
Лопес, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, 
Петра Камереверт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари, на които присъстват пазачи на 
информационния вход.

1. С настоящия регламент се 
определят хармонизирани правила, 
които гарантират в цифровия сектор в 
целия Съюз достъпни и справедливи 
пазари както за бизнес ползвателите, 
така и за крайните ползватели, на 



PE695.196v01-00 84/180 AM\1235835BG.docx

BG

които присъстват пазачи на 
информационния вход.

Or. en

Обосновка

Защитата на крайните ползватели не бива да е само „страничен ефект“ от по-
голяма справедливост в отношенията между предприятията. Крайните ползватели 
са най-слабата страна в (предимно) триъгълните отношения на пазара на онлайн 
платформи. Те заслужават да бъдат защитени сами по себе си.

Изменение 387
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящият регламент 
зачита основните права и спазва 
принципите, утвърдени по-конкретно 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално в 
членове 11, 13, 16, 47 и 50 от нея. Във 
връзка с това настоящият регламент 
се тълкува и прилага при зачитане на 
тези права и принципи.

Or. en

Изменение 388
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на основните 
платформени услуги, предоставяни или 
предлагани от пазачи на 

2. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на основните 
платформени услуги, предоставяни или 
предлагани от пазачи на 



AM\1235835BG.docx 85/180 PE695.196v01-00

BG

информационния вход на бизнес 
ползватели, които са установени в 
Съюза, или на крайни ползватели, които 
са установени или се намират в Съюза, 
независимо от мястото на установяване 
или на пребиваване на пазачите на 
информационния вход и независимо от 
приложимото към предоставянето на 
услугата право.

информационния вход на бизнес 
ползватели, които са установени в 
Съюза, или на крайни ползватели, които 
са установени или се намират в Съюза, 
независимо от мястото на установяване 
или на пребиваване на пазачите на 
информационния вход и независимо от 
приложимото към предоставянето на 
услугата право. Услуги, които са за 
нетърговски цели, като например 
съвместни проекти, не следва да се 
считат за основни услуги.
Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва 
принципите, утвърдени по-специално 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално в 
членове 11, 16, 47 и 50 от нея. Във 
връзка с това настоящият регламент 
се тълкува и прилага при зачитане на 
тези права и принципи.

Or. en

Изменение 389
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) свързани с електронни 
съобщителни мрежи съгласно 
определението в член 2, точка 1от 
Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета37;

a) свързани с електронни 
съобщителни мрежи съгласно 
определението в член 2, точка 7от 
Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета37;

_________________ _________________
37 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена) (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).

37 Директива (EС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (преработена) (OB L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36).
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Or. en

Изменение 390
Андрус Ансип, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) свързани с електронни 
съобщителни услуги съгласно 
определението в член 2, точка 4 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, различни от 
свързаните с междуличностни 
съобщителни услуги, съгласно 
определението в член 2, точка 4, 
буква б) от въпросната директива.

б) свързани с електронни 
съобщителни услуги съгласно 
определението в член 2, точка 4 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, различни от 
свързаните с междуличностни 
съобщителни услуги без номер, 
съгласно определението в член 2, 
точка 7 от въпросната директива.

Or. en

Изменение 391
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не се 
прилага за данните, които се 
използват за поддържане или 
подобряване на сигурността на 
онлайн сделките и предотвратяване 
на измами.

Or. en

Изменение 392
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
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Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, когато 
тези задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

5. За да се осигури безпроблемно и 
съгласувано прилагане на настоящия 
регламент на целия вътрешен пазар и 
да се гарантира напълно 
хармонизиран подход, единствено 
Европейската комисия следва да 
налага изпълнението и да взема 
решения относно правилното 
прилагане на правилата и 
задълженията, посочени в настоящия 
регламент. Държавите членки не 
налагат на пазачите на информационния 
вход допълнителни задължения чрез 
закони, подзаконови или 
административни актове с цел 
гарантиране на достъпни и справедливи 
пазари. Това не засяга правилата, 
преследващи други законни обществени 
интереси в съответствие с правото на 
Съюза. По-специално никоя от 
разпоредбите на настоящия регламент 
не възпрепятства държавите членки да 
налагат съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, когато тези 
задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

Or. en

Изменение 393
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат 
на пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез 
закони, подзаконови или 
административни актове с цел 
гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други 
законни обществени интереси в 
съответствие с правото на Съюза. 
По-специално никоя от разпоредбите на 
настоящия регламент не възпрепятства 
държавите членки да налагат 
съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, когато тези 
задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

5. Никоя от разпоредбите на 
настоящия регламент не възпрепятства 
държавите членки да налагат 
съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, когато тези 
задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

Or. en

Изменение 394
Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това се отнася и 
за основните платформени услуги на 



AM\1235835BG.docx 89/180 PE695.196v01-00

BG

обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, когато 
тези задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

пазачите на информационния вход, 
които не попадат в обхвата на 
настоящия регламент съгласно 
оценката, посочена в член 3, 
параграф 7. Това не засяга правилата, 
преследващи други законни обществени 
интереси в съответствие с правото на 
Съюза. По-специално никоя от 
разпоредбите на настоящия регламент 
не възпрепятства държавите членки да 
налагат съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, когато тези 
задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

Or. en

Изменение 395
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, 

5. Държавите членки могат, в духа 
на настоящия регламент, да 
наложат на пазачите на 
информационния вход допълнителни 
задължения чрез закони, подзаконови 
или административни актове с цел 
гарантиране на достъпни и справедливи 
пазари и други законни обществени 
интереси. По-специално никоя от 
разпоредбите на настоящия регламент 
не възпрепятства държавите членки да 
налагат съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, с цел защитата на 
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когато тези задължения не са 
свързани със съответните 
предприятия, ползващи се със 
статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата 
на потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

Or. fr

Изменение 396
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, 
когато тези задължения не са 
свързани със съответните 
предприятия, ползващи се със 
статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел 
защитата на потребителите или 
борбата срещу действия на нелоялна 
конкуренция.

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, с цел 
преследване на законни обществени 
интереси.

Or. en
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Обосновка

Recital (11) and Article 1(5) should clarify the relationship between the DMA and national 
and sector-specific rules. Strengthening these provisions would ensure the adequate 
protection of national and sector-specific rules, such as rules supporting media pluralism 
which are enshrined in the Audiovisual Media Services Directive but which leave a large 
margin of discretion to Member States to adapt them to the specific democratic and cultural 
needs of their citizens.

This view is shared by the European Regulators’ Group for Audiovisual (ERGA) in its 
Statement on the European Commission’s proposals for a ‘Digital Services Act’ (DSA) and a 
‘Digital Markets Act’ (DMA)

Изменение 397
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, 
когато тези задължения не са 
свързани със съответните 
предприятия, ползващи се със 
статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел 
защитата на потребителите или 
борбата срещу действия на нелоялна 
конкуренция.

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход по 
смисъла на настоящия регламент 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално 
настоящият регламент не 
възпрепятства държавите членки да 
налагат съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, с цел защита на 
потребителите, борба с действия за 
нелоялна конкуренция, защита и 
насърчаване на свободата на медиите, 
плурализма на медиите или 
мненията, както и многообразието на 
културите и езиците, или преследване 
на други законни обществени 
интереси.

Or. en
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Обосновка

Предложеният регламент не трябва да води до блокиране на съществуващите 
национални разпоредби за гарантиране на плурализма на мненията и медиите. 
Регулаторната компетентност за защита на медийния плурализъм принадлежи 
единствено на държавите членки. Когато упражняват съответните си правомощия, 
институциите на ЕС трябва да зачитат медийния плурализъм, както и 
многообразието на различните национални медийни пейзажи в Европа.

Изменение 398
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни задължения чрез закони, 
подзаконови или административни 
актове с цел гарантиране на достъпни и 
справедливи пазари. Това не засяга 
правилата, преследващи други законни 
обществени интереси в съответствие с 
правото на Съюза. По-специално никоя 
от разпоредбите на настоящия 
регламент не възпрепятства държавите 
членки да налагат съвместими с правото 
на Съюза задължения върху 
предприятия, включително доставчици 
на основни платформени услуги, когато 
тези задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

5. Държавите членки не налагат на 
пазачите на информационния вход 
допълнителни нови задължения чрез 
закони, подзаконови или 
административни актове с цел 
гарантиране на достъпни и справедливи 
пазари. Това не засяга правилата, 
преследващи други законни обществени 
интереси в съответствие с правото на 
Съюза. По-специално никоя от 
разпоредбите на настоящия регламент 
не възпрепятства държавите членки да 
налагат съвместими с правото на Съюза 
задължения върху предприятия, 
включително доставчици на основни 
платформени услуги, когато тези 
задължения не са свързани със 
съответните предприятия, ползващи се 
със статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, с цел защитата на 
потребителите или борбата срещу 
действия на нелоялна конкуренция.

Or. en

Обосновка

Приемането на Законодателния акт за цифровите пазари не следва да подкопава 
съществуващите и ефективни действия, вече предприети срещу определени наложени 
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практики, които обикновено се използват от пазачите на информационния вход, като 
например национални забрани за тесни клаузи за ценови паритет.

Изменение 399
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В допълнение към член 32а, 
националните органи за защита на 
конкуренцията уведомяват 
Комисията най-малко четири 
седмици преди образуването на 
официално производство срещу 
доставчик на основни платформени 
услуги, ако има някакво възможно 
припокриване с обхвата на 
настоящия регламент, за да се 
осигури тясна координация и 
сътрудничество на равнището на 
Съюза и на национално равнище.

Or. en

Изменение 400
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел, Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
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национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39 и 
Директива (ЕС) 2019/882[1] и 
Директива (ЕС) 2018/1808[2].
[1] Директива (ЕС) 2019/882 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за изискванията за 
достъпност на продукти и услуги 
(текст от значение за ЕИП).
[2] Директива (ЕС) 2018/1808 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. за изменение на 
Директива 2010/13/ЕС за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги (Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги), 
предвид променящите се пазарни 
условия.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.
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Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност със съответното законодателство на ЕС, насърчаващо 
достъпността за хора с увреждания, трябва да се включи препратка към Директива 
(ЕС) 2019/882 (Европейски акт за достъпността) и преразгледаната Директива (ЕС) 
2018/1808 за аудиовизуалните услуги.

Изменение 401
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото тези правила не са свързани 
със съответните предприятия, които 
имат статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39. 
По-специално никоя от разпоредбите 
на настоящия регламент не 
възпрепятства държавите членки да 
налагат задължения на предприятия, 
различни от пазачи на 
информационния вход, или 
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допълнителни задължения за 
пазачите на информационния вход.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Обосновка

It is currently not clear whether the DMA will prevail over national competition rules that 
establish stricter obligations. Though the DMA proposal refers to Member States’ freedom to 
impose stricter rules, Recital (9) explicitly mentions that the application of such rules should 
not affect the uniform and effective application of the DMA, which aspires to achieve full 
harmonisation. Member States must be able to impose stricter obligations on gatekeeper 
platforms in accordance with the specificities of national markets, and this should be reflected 
in Article 1(6). Similarly, it must be clear that the Member States’ competence to impose the 
same or similar obligations on platforms which are not ‘gatekeepers’ in the sense of the DMA 
but which are ‘gatekeepers’ in national markets remains intact.

Изменение 402
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
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национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39, 
Регламент 2016/679, Директива 
2002/58/ЕО, Директива (ЕС) 2019/882, 
Директива (ЕС) 2018/1808, а също и 
без да се засяга законодателството на 
Съюза относно защитата на 
потребителите и безопасността на 
продуктите.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 403
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39. 
Той не засяга и Регламент (ЕС) 
2019/1150; Регламент (ЕС) 2016/679; 
Директива 2002/58 и Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета, както и Директива 
93/13/ЕИО на Съвета.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 404
Андрей Ковачев
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото тези правила не са свързани 
със съответните предприятия, които 
имат статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 405
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Лешек Милер, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото тези правила не са свързани 
със съответните предприятия, които 
имат статут на пазачи на 
информационния вход по смисъла на 
настоящия регламент, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en
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Обосновка

С настоящото изменение параграф 6 се привежда в съответствие с параграф 5 с цел 
разширяване на обхвата на прилагане на националното антитръстово 
законодателство. Според това изменение прилагането на националното 
законодателство ще бъде изключено само ако то се отнася специално до позицията 
на пазача на информационния вход.

Изменение 406
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите 
на информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
включително допълнителни 
задължения на пазачите на 
информационния вход; Регламент (ЕО) 
№ 139/2004 на Съвета38 и национални 
правила относно контрола върху 
сливанията; Регламент (ЕС) 2019/1150 и 
Регламент (ЕС) …./.. на Европейския 
парламент и на Съвета39.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
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относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 407
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите на 
информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на пазачите 
на информационния вход; Регламент 
(ЕО) № 139/2004 на Съвета38 и 
национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39; 
Директива (ЕС) 2019/882.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
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на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1). на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).
39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 408
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
национални правила в областта на 
конкуренцията, забраняващи други 
форми на едностранно поведение, 
доколкото те се прилагат за 
предприятия, различни от пазачите 
на информационния вход, или 
представляват налагане на 
допълнителни задължения на 
пазачите на информационния вход; 
Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета38 
и национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39.

6. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на членове 101 и 102 от 
ДФЕС. Той също не засяга прилагането 
на: национални правила, с които се 
забраняват антиконкурентни 
споразумения, решения на сдружения на 
предприятия, съгласувани практики и 
злоупотреби с господстващо положение; 
Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета38 
и национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./.. на 
Европейския парламент и на Съвета39. 
По-специално настоящият 
регламент не възпрепятства 
държавите членки да налагат 
задължения на предприятия, 
различни от пазачи на 
информационния вход, или 
допълнителни задължения за 
пазачите на информационния вход.

_________________ _________________
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 

38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета 
от 20 януари 2004 г. относно контрола 
върху концентрациите между 
предприятия (регламент за сливанията 
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на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1). на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).
39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

39 Регламент (ЕС).../... на Европейския 
парламент и на Съвета — предложение 
относно единен пазар за цифрови услуги 
(„Законодателен акт за цифровите 
услуги“) и за изменение на 
Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Изменение 409
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Националните органи не 
вземат решения, които биха били в 
противоречие с решение, прието от 
Комисията съгласно настоящия 
регламент. Комисията и държавите 
членки работят в тясно 
сътрудничество и координация при 
действията си по изпълнение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф е преместен в новия член 33а „Сътрудничество и координация с 
националните органи“.

Изменение 410
Виржини Жорон, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Националните органи не вземат 
решения, които биха били в 
противоречие с решение, прието от 

7. Националните органи не вземат 
решения против духа на регламента, 
които биха били в противоречие с 
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Комисията съгласно настоящия 
регламент. Комисията и държавите 
членки работят в тясно сътрудничество 
и координация при действията си по 
изпълнение.

решение, прието от Комисията по 
предложение на групата на високо 
равнище съгласно настоящия 
регламент. Комисията и държавите 
членки работят в тясно сътрудничество 
и координация при действията си по 
проучване, надзор и изпълнение.

Or. fr

Изменение 411
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Националните органи не вземат 
решения, които биха били в 
противоречие с решение, прието от 
Комисията съгласно настоящия 
регламент. Комисията и държавите 
членки работят в тясно сътрудничество 
и координация при действията си по 
изпълнение.

7. Националните органи не вземат 
решения, които биха били в 
противоречие с решение, прието от 
Комисията съгласно настоящия 
регламент. Комисията и държавите 
членки работят в тясно сътрудничество 
и координация при действията си по 
изпълнение, въз основа на принципите 
и правилата, установени в член 32а.

Or. en

Изменение 412
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Националните органи не вземат 
решения, които биха били в 
противоречие с решение, прието от 
Комисията съгласно настоящия 
регламент. Комисията и държавите 

7. Националните органи и 
националните съдилища не вземат 
решения, които биха били в 
противоречие с решение, прието от 
Комисията съгласно настоящия 
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членки работят в тясно сътрудничество 
и координация при действията си по 
изпълнение.

регламент. Комисията и държавите 
членки работят в тясно сътрудничество 
и координация при действията си по 
изпълнение.

Or. it

Изменение 413
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, 
Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-
Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „основна платформена услуга“ 
означава всяко от долупосочените:

(2) „основна платформена услуга“ 
означава широко разпространена и 
широко използвана цифрова услуга, 
която служи като посредник между 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели или в рамките на една от 
двете групи и се предоставя от 
доставчик на евентуално, но не и 
задължително многостранни 
платформени услуги, като например:

Or. en

Изменение 414
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) посреднически онлайн услуги; a) посреднически онлайн услуги, 
включително цифрови гласови 
асистенти;

Or. en
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Изменение 415
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, 
Лешек Милер, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) уеб браузъри;

Or. en

Изменение 416
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) онлайн аудио-визуални услуги 
по заявка;

Or. en

Изменение 417
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) онлайн аудио-медийни услуги по 
заявка;



PE695.196v01-00 108/180 AM\1235835BG.docx

BG

Or. en

Изменение 418
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, 
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гласови асистенти;

Or. en

Изменение 419
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) мобилни платежни услуги;

Or. en

Изменение 420
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) цифрови гласови асистенти;

Or. en
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Изменение 421
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква eб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) уеб браузъри;

Or. en

Изменение 422
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) компютърни услуги „в облак“; ж) компютърни услуги „в облак“, 
освен ако тези услуги не се използват 
от бизнес ползвателите като основни 
средства за целите на 
разработването и внедряването на 
техни собствени решения;

Or. en

Изменение 423
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) компютърни услуги „в облак“; ж) компютърни услуги „в облак“, 
включително B2B услуги в облак;

Or. en
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Изменение 424
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) компютърни услуги „в облак“; ж) софтуер като услуга, 
включително компютърни услуги „в 
облак“;

Or. en

Изменение 425
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) рекламни услуги, включително 
всякакви рекламни мрежи, рекламни 
борси и всякакви други посреднически 
рекламни услуги, предоставяни от 
доставчик на някоя от основните 
платформени услуги, изброени в 
букви а)—ж);

з) рекламни услуги, включително 
всякакви рекламни мрежи, рекламни 
борси и всякакви други посреднически 
рекламни услуги, предоставяни от 
доставчик, когато предприятието, 
към което той принадлежи, също е 
доставчик на някоя от основните 
платформени услуги, изброени в 
букви а)—ж);

Or. en

Изменение 426
Лешек Милер, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение
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з) рекламни услуги, включително 
всякакви рекламни мрежи, рекламни 
борси и всякакви други посреднически 
рекламни услуги, предоставяни от 
доставчик на някоя от основните 
платформени услуги, изброени в 
букви а)—ж);

з) рекламни услуги, включително 
всякакви рекламни мрежи, рекламни 
борси и всякакви други посреднически 
рекламни услуги, предоставяни от 
доставчик, когато предприятието, 
към което той принадлежи, също е 
доставчик на някоя от основните 
платформени услуги, изброени в 
букви а)—ж);

Or. en

Обосновка

За рекламните услуги в качеството им на основни платформени услуга също следва да 
се гарантира, че пазачите на информационния вход не могат да заобикалят 
регламента, като прехвърлят рекламната услуга на отделно дружество в 
корпорацията. С това изменение се затваря тази възможна „вратичка“ в 
разпоредбите.

Изменение 427
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) рекламни услуги, включително 
всякакви рекламни мрежи, рекламни 
борси и всякакви други посреднически 
рекламни услуги, предоставяни от 
доставчик на някоя от основните 
платформени услуги, изброени в 
букви а)—ж);

з) рекламни услуги, включително 
всякакви рекламни мрежи, рекламни 
борси и всякакви други посреднически 
рекламни услуги, предоставяни от 
доставчик, когато предприятието, 
към което той принадлежи, също е 
доставчик на някоя от основните 
платформени услуги, изброени в 
букви а)—ж);

Or. en

Изменение 428
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) вградени цифрови услуги в 
превозни средства;

Or. en

Изменение 429
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) услуги за гласов асистент;

Or. en

Изменение 430
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) услуги за излъчване на живо в 
интернет;

Or. en

Изменение 431
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) уеб браузъри;
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Or. en

Изменение 432
Дита Харанзова, Андрус Ансип

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) уеб браузъри;

Or. en

Изменение 433
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) уеб браузъри;

Or. en

Изменение 434
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) уеб браузъри;

Or. en

Изменение 435
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) гласово контролирани 
виртуални асистенти;

Or. en

Изменение 436
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) уеб браузъри;

Or. en

Изменение 437
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) виртуални асистенти;

Or. en

Изменение 438
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зв) виртуални асистенти;

Or. en

Изменение 439
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зв) онлайн браузъри;

Or. en

Изменение 440
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зг) свързана телевизия;

Or. en

Изменение 441
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква зд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зд) услуги на икономиката на 
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споделянето;

Or. en

Изменение 442
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „виртуален асистент“ 
означава софтуер, който може да 
изпълнява задачи или услуги за крайни 
ползватели въз основа на команди или 
въпроси;

Or. en

Изменение 443
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „уеб браузър“ означава 
клиентска софтуерна програма, 
която работи с уеб сървър или друг 
интернет сървър и дава възможност 
на потребителя да се ориентира в 
световната мрежа (WWW) за достъп 
и визуализиране на данни, 
включително самостоятелни уеб 
браузъри, както и интегрирани или 
вградени в софтуер уеб браузъри;

Or. en
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Изменение 444
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „посреднически онлайн услуги“ 
означава услуги съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) 2019/1150;

(5) „посреднически онлайн услуги“ 
означава услуги съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) 2019/1150, при които се 
организира пряка връзка между 
дружествата на ползвателите и 
крайните ползватели;

Or. en

Изменение 445
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „онлайн търсачка“ означава 
цифрова услуга съгласно определението 
в член 2, точка 5 от 
Регламент (ЕС) 2019/1150;

(6) „онлайн търсачка“ означава 
цифрова услуга съгласно определението 
в член 2, точка 5 от 
Регламент (ЕС) 2019/1150, като по 
този начин се изключват функциите 
по търсене за другите посреднически 
онлайн услуги;

Or. en

Изменение 446
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, 
Лешек Милер
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „уеб браузъри“ означава 
софтуер, използван от ползватели на 
клиентски персонални компютри, 
интелигентни мобилни устройства и 
други устройства за достъп и 
взаимодействие с уеб съдържание, 
хоствано на сървъри, свързани към 
мрежи като интернет, включително 
самостоятелни уеб браузъри, както и 
уеб браузъри, интегрирани или 
вградени в софтуер, или подобни 
такива;

Or. en

Изменение 447
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „онлайн аудиовизуална услуга 
по заявка“ означава услуга съгласно 
определението в член 1, параграф 1, 
буква ж) от Регламент (ЕС) 2010/13;

Or. en

Изменение 448
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) „онлайн аудио-медийна услуга 
по заявка“ (т.е. нелинейна аудио 
медийна услуга) означава аудио 
медийна услуга, предоставена от 
доставчик на медийни услуги за 
слушане на предавания в избран от 
потребителя момент по негова лична 
заявка въз основа на каталог на 
предавания, подбрани от доставчика 
на медийни услуги;

Or. en

Изменение 449
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „гласов асистент“ означава 
софтуер, който отговаря на устни 
или писмени команди и изпълнява 
задачи като извършване на търсения, 
достъп до други цифрови услуги и 
взаимодействие с тях от името на 
крайния ползвател;

Or. en

Изменение 450
Евелин Гебхарт, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) „мобилна платежна услуга“ 
означава платежна услуга, 
осъществявана съгласно финансовите 
правила и изпълнявана от или 
посредством мобилно устройство;

Or. en

Изменение 451
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „операционна система“ означава 
системен софтуер, който контролира 
основните функции на хардуера или 
софтуера и позволява на софтуерните 
приложения да работят под нейно 
управление;

(10) „операционна система“ означава 
системен софтуер, който контролира 
основните функции на всеки хардуер с 
възможност за свързване към 
интернет или софтуер и който 
позволява на софтуерните приложения 
да работят под нейно управление, 
включително за стационарни и 
мобилни устройства, телевизии или 
носими устройства;

Or. en

Изменение 452
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „операционна система“ означава 
системен софтуер, който контролира 
основните функции на хардуера или 
софтуера и позволява на софтуерните 
приложения да работят под нейно 
управление;

(10) „операционна система“ означава 
системен софтуер, който контролира 
основните функции на хардуера или 
софтуера и позволява на софтуерните 
приложения да работят под нейно 
управление, включително системи, 
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които предоставят или контролират 
достъпа до публика;

Or. en

Изменение 453
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „уеб браузъри“ означава 
софтуер, използван от ползватели на 
клиентски персонални компютри, 
интелигентни мобилни устройства и 
други устройства за достъп и 
взаимодействие с уеб съдържание, 
хоствано на сървъри, свързани към 
мрежи като интернет, включително 
самостоятелни уеб браузъри, както и 
уеб браузъри, интегрирани или 
вградени в софтуер, или подобни 
такива;

Or. en

Изменение 454
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „уеб браузър“ означава 
приложен софтуер, използван от 
ползватели на персонални компютри, 
интелигентни мобилни устройства и 
други устройства за достъп и 
взаимодействие с уеб съдържание, 
хоствано на сървъри, свързани към 
интернет, и уеб браузъри, вградени в 
софтуер; 
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Or. en

Изменение 455
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „цифров гласов асистент“ 
означава софтуерно приложение, 
което осигурява възможности за 
устен диалог с потребителя на 
естествен език и което посредничи 
между крайни потребители и бизнес 
ползватели, предлагащи гласови 
приложения;

Or. en

Изменение 456
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „цифров гласов асистент“ 
означава софтуерно приложение, 
което осигурява възможности за 
устен диалог с потребителя на 
естествен език и което посредничи 
между крайни потребители и бизнес 
ползватели, предлагащи гласови 
приложения;

Or. en

Изменение 457
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
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Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „софтуер като услуга“ 
означава начин за доставяне на 
софтуер, при който до софтуера се 
осигурява достъп онлайн посредством 
абонамент;

Or. en

Изменение 458
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) „уеб браузър“ означава 
софтуерно приложение, използвано 
от ползватели за достъп и 
взаимодействие със съдържание в 
световната мрежа (WWW), хоствано 
на сървъри, свързани към такива 
мрежи като интернет,

Or. en

Изменение 459
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „уеб браузър“ означава 
клиентска софтуерна програма, 
която работи с уеб сървър или друг 
интернет сървър и дава възможност 



PE695.196v01-00 124/180 AM\1235835BG.docx

BG

на потребителя да се ориентира в 
световната мрежа (WWW) за достъп 
и визуализиране на данни или да 
взаимодейства със съдържание, 
хоствано на сървъри, които са 
свързани към тази мрежа, 
включително самостоятелни уеб 
браузъри, както и интегрирани или 
вградени в софтуер уеб браузъри;

Or. en

Изменение 460
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „цифров гласов асистент“ 
означава софтуерно приложение, 
което осигурява възможности за 
устен диалог с ползвателя на 
естествен език и което посредничи 
между крайни ползватели и бизнес 
ползватели, предлагащи гласови 
услуги;

Or. en

Изменение 461
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) „вградени цифрови услуги в 
превозни средства“ означава софтуер, 
вграден в превозни средства, 
включително с цел придобиване на 
представа за работата на превозното 
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средство и поведението на водача, или 
с цел достъп до аудиовизуално 
медийно съдържание;

Or. en

Изменение 462
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) „уеб браузър“ означава 
клиентска софтуерна програма, 
която дава възможност на 
потребителя да се ориентира в 
световната мрежа (WWW) за достъп 
и визуализиране на данни или да 
взаимодейства със съдържание, 
хоствано на сървъри, които са 
свързани към тази мрежа, 
включително самостоятелни уеб 
браузъри, както и интегрирани или 
вградени в софтуер уеб браузъри;

Or. en

Изменение 463
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) „виртуален асистент“ 
означава софтуерно приложение, 
което осигурява възможности за 
устен диалог с ползвателя на 
естествен език и което посредничи 
между крайни ползватели и бизнес 
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ползватели, предлагащи гласови 
приложения;

Or. en

Изменение 464
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) „свързана телевизия“ означава 
телевизия, свързана към интернет, 
която позволява на ползвателя да 
извършва онлайн дейности, 
включително предаване в реално 
време на музика и видео или гледане на 
снимки;

Or. en

Изменение 465
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13д) „икономика на споделянето“ се 
отнася до бизнес модели, при които 
дейностите се улесняват от 
платформи за сътрудничество, 
създаващи отворено пазарно 
пространство за временно използване 
на стоки или услуги, които често се 
предоставят от частно лице;

Or. en
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Изменение 466
Влад-Мариус Ботош, Андрус Ансип

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „спомагателна услуга“ означава 
услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, идентификация 
или рекламна;

(14) „спомагателна услуга“ означава 
услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, доставка на 
колетни пратки съгласно 
определението по член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/644, превоз на 
товари, идентификация или реклама;

Or. en

Изменение 467
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „спомагателна услуга“ означава 
услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, идентификация 
или рекламна;

(14) „спомагателна услуга“ означава 
услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, доставка на 
колетни пратки съгласно 
определението по член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/644, превоз на 
товари, идентификация или реклама;
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Or. en

Обосновка

С цел правна сигурност определението на „спомагателна услуга“ следва да бъде 
разширено чрез изрично позоваване на „доставка на колетни пратки“ и „превоз на 
товари“. Всъщност те не са включени в услугата за „обработка на поръчки“ съгласно 
определението в член 3, точка 11 от Регламент 2019/1020.

Изменение 468
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „спомагателна услуга“ означава 
услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, идентификация 
или рекламна;

(14) „спомагателна услуга“ означава 
услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, услуги за 
доставка на колетни пратки съгласно 
определението по член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/644, превоз на 
товари, идентификация или реклама;

Or. en

Изменение 469
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „спомагателна услуга“ означава (14) „спомагателна услуга“ означава 
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услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително платежни 
услуги съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, идентификация 
или рекламна;

услуги, предоставяни в контекста на 
основните платформени услуги или 
заедно с тях, включително дейности за 
търговия на дребно, платежни услуги 
съгласно определението в член 4, 
точка 3 и технически услуги, които 
подкрепят предоставянето на платежни 
услуги съгласно определението в член 3, 
буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, идентификация 
или реклама;

Or. en

Изменение 470
Адам Белан, Еуген Юржица, Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „бизнес ползвател“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което действа в търговско или 
професионално качество, използващо 
основни платформени услуги за целите 
или в хода на предоставяне на стоки или 
услуги на крайни ползватели;

(17) „бизнес ползвател“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което действа в търговско или 
професионално качество, използващо 
основни платформени услуги въз основа 
на договорни отношения с доставчика 
на тези услуги за целите или в хода на 
предоставяне на стоки или услуги на 
крайни ползватели;

Or. en

Изменение 471
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „бизнес ползвател“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което действа в търговско или 

(17) „бизнес ползвател“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което действа в търговско или 
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професионално качество, използващо 
основни платформени услуги за целите 
или в хода на предоставяне на стоки или 
услуги на крайни ползватели;

професионално качество, използващо 
основни платформени услуги за целите 
на предоставяне на стоки или услуги на 
крайни ползватели;

Or. en

Изменение 472
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) „бизнес ползватели на малки 
публикаци в пресата“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което действа в търговско или 
професионално качество, използващо 
основни платформени услуги за 
целите или в хода на осигуряване на 
публикации в пресата, които 
отговарят на условията за микро- 
или малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО;

Or. en

Изменение 473
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
стоките или услугите, предлагани 
чрез посреднически онлайн услуги или 
социални мрежи онлайн, или степента 
на значимост, придадена на резултатите 

(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
предлаганите стоки или услуги или 
степента на значимост, придадена на 
резултатите от търсенето, които са 
представени, организирани или 
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от търсенето от онлайн търсачките, 
които са представени, организирани или 
съобщени от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги или 
съответно на социални мрежи 
онлайн от доставчиците на онлайн 
търсачки, независимо от техническите 
средства, използвани за това 
представяне, организиране или 
съобщаване;

съобщени съответно от доставчиците 
на основни платформени услуги, 
независимо от техническите средства, 
използвани за това представяне, 
организиране или съобщаване;

Or. en

Обосновка

Класирането е практика, която прилагат много платформи на пазачи на 
информационния вход, предлагащи „основни услуги“. Понастоящем е общоприето, че 
класирането влияе върху потреблението на съдържание. В резултат на това 
определението за класиране трябва да обхваща другите основни платформени услуги, 
които играят все по-важна роля на цифровите пазари, като например платформите 
за споделяне на видеоклипове.

Изменение 474
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Жофроа Дидие, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
стоките или услугите, предлагани чрез 
посреднически онлайн услуги или 
социални мрежи онлайн, или степента 
на значимост, придадена на резултатите 
от търсенето от онлайн търсачките, 
които са представени, организирани или 
съобщени от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги или 
съответно на социални мрежи онлайн от 
доставчиците на онлайн търсачки, 
независимо от техническите средства, 
използвани за това представяне, 
организиране или съобщаване;

(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
стоките или услугите, предлагани или 
предоставяни чрез посреднически 
онлайн услуги, услуги на платформи за 
споделяне на видеоклипове, 
оперативна система, уеб браузър или 
социални мрежи онлайн, или степента 
на значимост, придадена на резултатите 
от търсенето от онлайн търсачките, 
които са представени, организирани или 
съобщени от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги, услуги на 
платформи за споделяне на 
видеоклипове, оперативна система, 
уеб браузър или съответно на социални 
мрежи онлайн от доставчиците на 
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онлайн търсачки, независимо от 
техническите средства, използвани за 
това представяне, организиране или 
съобщаване;

Or. en

Изменение 475
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Петра 
Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
стоките или услугите, предлагани 
чрез посреднически онлайн услуги или 
социални мрежи онлайн, или степента 
на значимост, придадена на резултатите 
от търсенето от онлайн търсачките, 
които са представени, организирани или 
съобщени от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги или 
съответно на социални мрежи 
онлайн от доставчиците на онлайн 
търсачки, независимо от техническите 
средства, използвани за това 
представяне, организиране или 
съобщаване;

(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
предлаганите стоки или услуги или 
степента на значимост, придадена на 
резултатите от търсенето от онлайн 
търсачките, които са представени, 
организирани или съобщени от 
доставчиците на основни платформени 
услуги, независимо от техническите 
средства, използвани за това 
представяне, организиране или 
съобщаване;

Or. en

Изменение 476
Адам Белан, Еуген Юржица, Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(18) „класиране“ означава 
относителната приоритетна позиция на 
стоките или услугите, предлагани чрез 
посреднически онлайн услуги или 
социални мрежи онлайн, или степента 
на значимост, придадена на резултатите 
от търсенето от онлайн търсачките, 
които са представени, организирани или 
съобщени от доставчиците на 
посреднически онлайн услуги или 
съответно на социални мрежи онлайн от 
доставчиците на онлайн търсачки, 
независимо от техническите средства, 
използвани за това представяне, 
организиране или съобщаване;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Изменение 477
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) „резултати от търсене“ 
означава всяка информация във 
всякакъв формат, включително 
текстове, графики, гласови или други 
изходни данни, върната от 
доставчика на основни платформени 
услуги в отговор на и във връзка с 
писмено или устно запитване за 
търсене, независимо дали 
информацията е органичен резултат, 
платен резултат, пряк отговор или 
продукт, услуга или информация, 
предлагани във връзка със или 
показвани заедно със, или отчасти, 
или напълно вградени в органичните 
резултати;
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Or. en

Изменение 478
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш, Лешек Милер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) „резултати от търсене“ 
означава всяка информация във 
всякакъв формат, включително 
текстове, графики, гласови или други 
изходни данни, върната от 
доставчика на основни платформени 
услуги в отговор на и във връзка с 
писмено или устно запитване за 
търсене, независимо дали 
информацията е органичен резултат, 
платен резултат, пряк отговор или 
продукт, услуга или информация, 
предлагани във връзка със или 
показвани заедно със, или отчасти, 
или напълно вградени в органичните 
резултати;

Or. en

Изменение 479
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) „резултати от търсене“ 
означава всяка информация във 
всякакъв формат, включително 
текстове, графики, гласови или други 
изходни данни, върната в отговор на и 
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във връзка с писмено или устно 
запитване за търсене, независимо 
дали информацията е органичен 
резултат, платен резултат, пряк 
отговор или продукт, услуга или 
информация, предлагани във връзка 
със или показвани заедно със, или 
отчасти, или напълно вградени в 
органичните резултати;

Or. en

Изменение 480
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) „резултати от търсене“ 
означава всяка информация във 
всякакъв формат, включително 
текстове, графики, гласови или други 
изходни данни, върната в отговор на и 
във връзка с писмено или устно 
запитване за търсене, независимо 
дали информацията е органичен 
резултат, платен резултат, пряк 
отговор или продукт, услуга или 
информация, предлагани във връзка 
със или показвани заедно със, или 
отчасти, или напълно вградени в 
органичните резултати;

Or. en

Изменение 481
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(18a) „резултат от търсене“ 
означава всяка информация, 
включително текстове, графики, 
гласови или други изходни данни, 
върната в отговор на и във връзка с 
писмено или устно запитване за 
търсене; всички видове резултат от 
търсене са органичен резултат, 
платен резултат, пряк отговор или 
продукт, услуга или информация, 
предлагани във връзка със или 
показвани заедно със, или отчасти, 
или напълно вградени в органичните 
резултати;

Or. en

Изменение 482
Лешек Милер, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) „органични резултати“ са 
„резултати от търсене“, които се 
основават единствено на важността 
на информацията за крайния 
ползвател и които позволяват на 
крайния ползвател да получи 
директен достъп до съответната 
информация;

Or. en

Изменение 483
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) „органични резултати“ са 
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„резултати от търсене“, които се 
основават единствено на важността 
на информацията за крайния 
ползвател и които позволяват на 
крайния ползвател да получи 
директен достъп до съответната 
информация;

Or. en

Изменение 484
Андрей Ковачев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) „органичен резултат“ е 
„резултат от търсене“, който се 
основава единствено на важността 
на информацията за крайния 
ползвател; той позволява на крайния 
ползвател да получи директен достъп 
до съответната информация;

Or. en

Изменение 485
Андреас Шидер, Марк Анжел, Мария Грапини, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „съображения от по-висш 
обществен интерес“ са съображения, 
признати като такива в практиката 
на Съда на ЕС, включително и 
следните основания: обществения 
ред; обществената сигурност; 
обществената безопасност; 
общественото здраве; запазването на 
финансовото равновесие на 
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системата за социална сигурност; 
защитата на потребителите, 
получателите на услуги и 
работниците; добросъвестността на 
търговските сделки; борбата с 
измамите; опазването на околната 
среда;

Or. en

Изменение 486
Жофроа Дидие, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „оперативна съвместимост“ 
означава способността на законно 
придобити цифрово съдържание или 
цифрова услуга в рамките на дадена 
екосистема да функционират с 
хардуерни или софтуерни екосистеми, 
различни от тази, в която цифровото 
съдържание или цифровата услуга са 
били първоначално предоставени, 
включително способността за 
получаване на достъп до цифровото 
съдържание или цифровата услуга, без 
да се налага да се използва приложен 
софтуер или други технологии за 
преобразуване;

Or. en

Изменение 487
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(23a) „съгласие“ на субекта на 
данните означава всяко свободно 
изразено, конкретно, информирано и 
недвусмислено указание за волята на 
субекта на данните, както е 
определено в член 4, точка 11 от 
Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en

Изменение 488
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „хора с увреждания“ означава 
хора по смисъла на член 3, точка 1 от 
Директива (ЕС) 2019/882;

Or. en

Изменение 489
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел, Силви Гийом, Мария Грапини, Брандо 
Бенифеи

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) „хора с увреждания“ означава 
хора по смисъла на член 3, точка 1 от 
Директива (ЕС) 2019/882;

Or. en

Обосновка

Определението на „хора с увреждания“ ще гарантира, че достъпността се тълкуване 
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по смисъла на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това 
определение ще осигури и съгласуваност със съществуващото законодателство на 
Съюза относно достъпността на услугите и продуктите, а именно Европейския акт 
за достъпността.

Изменение 490
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, както е 
определено в член 4, точка 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 491
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо Лопес, Паул Танг, 
Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас 
Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочване на пазачи на 
информационния вход

Пазачи на информационния вход

Or. en

Обосновка

Доставчиците на основни платформени услуги, които отговарят на определени 
количествени прагове, автоматично се считат за пазачи на информационния вход. 
Тъй като количествените прагове са обективни изисквания, не е необходимо 
допълнително определяне от Комисията.
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Изменение 492
Андреас Шидер, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчик на основни 
платформени услуги се посочва за пазач 
на информационния вход, ако:

1. Доставчик на основни 
платформени услуги се посочва за пазач 
на информационния вход, ако е 
изпълнен един от посочените по-долу 
три критерия:

Or. en

Обосновка

Една платформа следва да бъде посочена за пазач на информационния вход още при 
изпълнението на един от трите критерия.

Изменение 493
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчик на основни 
платформени услуги се посочва за пазач 
на информационния вход, ако:

1. Доставчик на основни 
платформени услуги се посочва за пазач 
на информационния вход, ако са 
приложими два от посочените по-
долу критерии:

Or. en

Изменение 494
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчик на основни 
платформени услуги се посочва за пазач 
на информационния вход, ако:

1. Доставчик на основни 
платформени услуги представлява 
пазач на информационния вход, ако:

Or. en

Изменение 495
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк 
Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлява основна платформена 
услуга, която служи като важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите 
достигат до крайните ползватели; 
както и

б) управлява основна платформена 
услуга, която служи като важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите или 
крайните ползватели достигат до 
други крайни ползватели или бизнес 
ползватели; както и

Or. en

Изменение 496
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлява основна платформена 
услуга, която служи като важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите 
достигат до крайните ползватели; 
както и

б) управлява основна платформена 
услуга, която служи като важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите или 
крайните ползватели достигат до 
други крайни ползватели; както и

Or. en
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Изменение 497
Андреас Шидер, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлява основна платформена 
услуга, която служи като важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите 
достигат до крайните ползватели; както 
и

б) управлява основна платформена 
услуга, която служи като важен портал, 
чрез който бизнес ползвателите 
достигат до крайните ползватели; или

Or. en

Изменение 498
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е постигнал трайно установена и 
постоянна позиция при осъществяване 
на дейността си или се предвижда, че 
ще постигне такава позиция в близко 
бъдеще.

в) е постигнал трайно установена и 
постоянна позиция при осъществяване 
на дейността си.

Or. en

Изменение 499
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е постигнал трайно установена и 
постоянна позиция при осъществяване 

в) е постигнал трайно установена и 
постоянна позиция при осъществяване 
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на дейността си или се предвижда, че 
ще постигне такава позиция в близко 
бъдеще.

на дейността си или се предвижда, че 
ще постигне такава позиция.

Or. en

Изменение 500
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) създава основана на продукти 
екосистема и/или основана на 
участници екосистема, със 
способност да увеличава пречките 
пред навлизане и/или да разширява 
собствената си екосистема към нови 
области.

Or. en

Изменение 501
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви 
Гийом

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предполага се, че доставчик на 
основна платформена услуга отговаря 
на:

2. Счита се, че доставчик на 
основна платформена услуга отговаря 
на:

Or. en

Обосновка

Ако за пазача на информационния вход са приложими всички тези цифри, той трябва 
автоматично да се счита за пазач на информационния вход. Не трябва да е 
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необходима допълнителна процедура за „посочване“.

Изменение 502
Адам Белан, Еуген Юржица, Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискването по параграф 1, буква 
а), когато предприятието, към което 
принадлежи, постига годишен оборот в 
рамките на ЕИП, който е равен на или 
надхвърля 6,5 млрд.евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна 
капитализация или еквивалентната 
справедлива пазарна стойност на 
предприятието, към което 
принадлежи, възлиза на най-малко 65 
млрд. евро през последната финансова 
година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три 
държави членки;

a) изискването по параграф 1, буква 
а), когато той предоставя основна 
платформена услуга, която постига 
годишен оборот в рамките на ЕИП, 
който е равен на или надхвърля 8 млрд. 
евро през последните три финансови 
години и предоставя посочената услуга 
в поне три държави членки;

Or. en

Изменение 503
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел 
Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискването по параграф 1, буква 
а), когато предприятието, към което 
принадлежи, постига годишен оборот в 
рамките на ЕИП, който е равен на или 
надхвърля 6,5 млрд.евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 

a) изискването по параграф 1, 
буква а), когато предприятието, към 
което принадлежи, постига годишен 
оборот в рамките на ЕИП, който е равен 
на или надхвърля 5 млрд. евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
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или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три 
държави членки;

или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга;

Or. en

Изменение 504
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискването по параграф 1, 
буква а), когато предприятието, към 
което принадлежи, постига годишен 
оборот в рамките на ЕИП, който е равен 
на или надхвърля 6,5 млрд. евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три държави 
членки;

a) изискването по параграф 1, 
буква а), когато предприятието, към 
което принадлежи, постига годишен 
оборот в рамките на ЕИП, който е равен 
на или надхвърля 6,5 млрд. евро през 
последните две финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три държави 
членки;

Or. en

Изменение 505
Андреас Шидер, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискването по параграф 1, буква 
а), когато предприятието, към което 

a) изискването по параграф 1, 
буква а), когато предприятието, към 
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принадлежи, постига годишен оборот в 
рамките на ЕИП, който е равен на или 
надхвърля 6,5 млрд.евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три държави 
членки;

което принадлежи, постига годишен 
оборот в рамките на ЕИП, който е равен 
на или надхвърля 5 млрд. евро през 
последните две финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 50 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три държави 
членки;

Or. en

Обосновка

Предложените прагове са толкова високи, че едва ли някое дружество попада в 
приложното поле на регламента и следователно не е необходимо да спазва 
задълженията по Законодателния акт за цифровите пазари. Ето защо стойностите 
трябва да бъдат зададени на съответстващо по-ниско равнище.

Изменение 506
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изискването по параграф 1, буква 
а), когато предприятието, към което 
принадлежи, постига годишен оборот в 
рамките на ЕИП, който е равен на или 
надхвърля 6,5 млрд.евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три 
държави членки;

a) изискването по параграф 1, 
буква а), когато предприятието, към 
което принадлежи, постига годишен 
оборот в рамките на ЕИП, който е равен 
на или надхвърля 5 млрд. евро през 
последните три финансови години, или 
когато средната пазарна капитализация 
или еквивалентната справедлива 
пазарна стойност на предприятието, към 
което принадлежи, възлиза на най-
малко 65 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне две държави 
членки;

Or. en
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Изменение 507
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 10 000 активни 
бизнес ползватели годишно, установени 
в Съюза, през последната финансова 
година;

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 7 000 активни бизнес 
ползватели годишно, установени в 
Съюза, през последната финансова 
година. Месечните активни крайни 
ползватели и годишните активни 
бизнес ползватели се измерват, като 
се вземат предвид показателите, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 508
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 10 000 активни 
бизнес ползватели годишно, установени 
в Съюза, през последната финансова 
година;

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона крайни ползватели месечно, 
установени или намиращи се в ЕИП за 
всички свои основни платформени 
услуги, и повече от 10 000 бизнес 
ползватели годишно, установени в 
ЕИП, през последната финансова 
година;

Or. en
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Изменение 509
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 10 000 активни 
бизнес ползватели годишно, установени 
в Съюза, през последната финансова 
година;

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя една или 
повече основни платформени услуги, 
които съчетават повече от 
30 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, или повече от 10 000 активни 
бизнес ползватели годишно, установени 
в Съюза, през последната финансова 
година;

Or. en

Изменение 510
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Паул Танг, Мария Грапини, Марк Анжел, 
Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 10 000 активни 
бизнес ползватели годишно, установени 
в Съюза, през последната финансова 
година;

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
23 милиона крайни ползватели, 
установени или намиращи се в Съюза, 
за всички негови основни 
платформени услуги, и повече от 7 000 
бизнес ползватели, установени в Съюза, 
през последната финансова година;

Or. en
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Обосновка

In order to guarantee that all relevant undertakings are qualified as gatekeepers, the 
quantitative thresholds should be lowered, the requirement of being active in three different 
Member States should be deleted and user numbers across all core platform services instead 
of focusing only on one individual service should be considered (For example, Google: 
consider Gmail, Google Maps, You Tube, Chrome for instance and not only You Tube). If a 
gatekeeper meets all those numbers, it should be automatically considered as a gatekeeper. 
No additional “designation” procedure should be necessary.

Изменение 511
Андреас Шидер, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
45 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 10 000 активни 
бизнес ползватели годишно, установени 
в Съюза, през последната финансова 
година;

б) изискването по параграф 1, 
буква б), когато предоставя основна 
платформена услуга с повече от 
23 милиона активни крайни ползватели 
месечно, установени или намиращи се в 
Съюза, и повече от 5 000 активни бизнес 
ползватели годишно, установени в 
Съюза, през последната финансова 
година.

Or. en

Обосновка

Още платформите с 23 милиона потребители (около 5 процента от населението на 
ЕС) и 5 000 активни потребители имат значително въздействие на пазара на 
електронна търговия и следователно за тях трябва да са приложими задълженията 
по Законодателния акт за цифровите пазари.

Изменение 512
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

за целта на първа алинея „активни за целта на първа алинея „активни 
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крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през по-голямата 
част от последната финансова година;

крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през поне шест (не 
непременно поредни) месеца от 
последната финансова година;

Or. en

Изменение 513
Лешек Милер, Мария Грапини, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през по-голямата 
част от последната финансова година;

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през поне шест (не 
непременно поредни) месеца от 
последната финансова година;

Or. en

Обосновка

Понятието „(..) през по-голямата част от годината“ е твърде неясно. Липсата на 
пояснение може да доведе до това Комисията на ЕС по подразбиране да използва 
като основа цялата финансова година.

Изменение 514
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през по-голямата 
част от последната финансова година;

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през поне шест 
месеца (не непременно поредни) от 
последната финансова година;
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Or. en

Изменение 515
Влад-Мариус Ботош

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през по-голямата 
част от последната финансова година;

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през поне шест (не 
непременно поредни) месеца от 
последната финансова година;

Or. en

Изменение 516
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през по-голямата 
част от последната финансова година;

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през последната 
финансова година;

Or. en

Изменение 517
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

за целта на първа алинея „активни 
крайни ползватели месечно“ се отнася 
до средния брой на активните крайни 
ползватели месечно през по-голямата 
част от последната финансова година;

за целта на първа алинея „крайни 
ползватели месечно“ се отнася до 
средния брой на активните крайни 
ползватели през по-голямата част от 
последната финансова година;

Or. en

Изменение 518
Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията по параграф 1, 
буква в), когато праговете по буква б) са 
достигнати през всяка от последните 
три финансови години.

в) изискванията по параграф 1, 
буква в), когато праговете по буква б) са 
достигнати през всяка от последните две 
финансови години.

Or. en

Обосновка

Превишаването на прага през две поредни години е достатъчно.

Изменение 519
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията по параграф 1, 
буква в), когато праговете по буква б) са 
достигнати през всяка от последните 
три финансови години.

в) изискванията по параграф 1, 
буква в), когато праговете по буква б) са 
достигнати през всяка от последните две 
финансови години.

Or. en
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Изменение 520
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Паул Танг, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Брандо Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, 
Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията по параграф 1, 
буква в), когато праговете по буква б) са 
достигнати през всяка от последните 
три финансови години.

в) изискванията по параграф 1, 
буква в), когато праговете по буква б) са 
достигнати през всяка от последните две 
финансови години.

Or. en

Изменение 521
Тоан Мандерс, Аксел Фос

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) критерия по параграф 1, буква 
ва), ако отговаря на праговете по 
букви а) и б) и на буква в) и е налице 
интегриране на няколко платформи с 
най-малко две основни платформени 
услуги на доставчика или двойна роля 
на доставчика;

Or. en

Изменение 522
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Брандо 
Бенифеи, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, 
Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три 
месеца, след като тези прагове са 
достигнати, и ѝ предоставя 
съответната информация, посочена в 
параграф 2. Това уведомление включва 
съответната посочена в параграф 2 
информация за всяка от основните 
платформени услуги на доставчика, 
който достига праговете по 
параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той се счита за 
пазач на информационния вход и 
следва да спазва всички приложими за 
него задължения по настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 523
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три 
месеца, след като тези прагове са 
достигнати, и ѝ предоставя съответната 
информация, посочена в параграф 2. 
Това уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от един месец, 
след като тези прагове са достигнати, и 
ѝ предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).
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С оглед на прозрачността на пазара 
Комисията може да поиска 
докладваната информация в 
съответствие с параграф 2, буква б) 
да бъде проверена от трети страни 
доставчици на измерване на 
аудиторията, квалифицирани да 
предоставят такива услуги в 
съответствие с пазарните 
стандарти и кодексите за поведение, 
приложими в Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

As the requirement for gatekeepers to disclose the number of active users on a core platform 
service is among the key criteria to either include or exclude a stakeholder from the scope of 
the Digital Markets Act - the establishment or verification of the numbers of active users 
could be conducted by independent audience measurement providers so as to avoid all 
conflict of interest in the disclosure of such crucial information. For the Commission to 
receive neutral thresholds, the gatekeeper could give access to their audiences, so that 
audience measurement players could independently measure audiences in line with European 
methodological standards that apply across the board. The standards could be defined by law 
or by an inter-professional association for the purpose of equal treatment between the 
gatekeepers and to ensure equality of means between the audience measurers. Every Member 
State shall appoint an independent and neutral third party whose mission would be to deliver 
the data to the commission about the provider of core platform services to determine whether 
it meets the threshold or not.

Изменение 524
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три месеца, 
след като тези прагове са достигнати, и 
ѝ предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три месеца, 
след като тези прагове са достигнати, и 
ѝ предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
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всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2. Уведомлението трябва да 
се актуализира по отношение на 
другите основни платформени услуги 
не по-късно от три месеца след като 
тези услуги достигнат поотделно 
праговете по параграф 2. Когато 
основните платформени услуги 
паднат под тези прагове, след като е 
подадено уведомление за тях, 
доставчикът уведомява Комисията за 
това в рамките на три месеца след 
като тези прагове вече не са 
приложими.

Or. en

Изменение 525
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три 
месеца, след като тези прагове са 
достигнати, и ѝ предоставя съответната 
информация, посочена в параграф 2. 
Това уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това без ненужно 
забавяне и не по-късно от един месец, 
след като тези прагове са достигнати, и 
ѝ предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

Or. en
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Изменение 526
Андрус Ансип, Свеня Хан, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Клаудия Гамон, 
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, 
Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три месеца, 
след като тези прагове са достигнати, и 
ѝ предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от два месеца, 
след като тези прагове са достигнати, и 
ѝ предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

Or. en

Изменение 527
Андреас Шидер, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три 
месеца, след като тези прагове са 
достигнати, и ѝ предоставя съответната 
информация, посочена в параграф 2. 

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от 45 дни, след 
като тези прагове са достигнати, и ѝ 
предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
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Това уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

Or. en

Изменение 528
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от три 
месеца, след като тези прагове са 
достигнати, и ѝ предоставя съответната 
информация, посочена в параграф 2. 
Това уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

3. Когато доставчик на основни 
платформени услуги достигне всички 
прагове по параграф 2, той уведомява 
Комисията за това в срок от 10 дни, след 
като тези прагове са достигнати, и ѝ 
предоставя съответната информация, 
посочена в параграф 2. Това 
уведомление включва съответната 
посочена в параграф 2 информация за 
всяка от основните платформени услуги 
на доставчика, който достига праговете 
по параграф 2, буква б). Уведомлението 
трябва да се актуализира във всеки 
случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

Or. en

Изменение 529
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неизвестяването от страна на 
съответния доставчик на основни 
платформени услуги на необходимата 
информация съгласно настоящия 
параграф не пречи на Комисията да 
посочи по всяко време тези 
доставчици за пазачи на 
информационния вход съгласно 
параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 530
Адам Белан, Еуген Юржица, Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неизвестяването от страна на 
съответния доставчик на основни 
платформени услуги на необходимата 
информация съгласно настоящия 
параграф не пречи на Комисията да 
посочи по всяко време тези 
доставчици за пазачи на 
информационния вход съгласно 
параграф 4.

Ако Комисията прецени, че 
предприятие, предоставящо основни 
платформени услуги, е достигнало 
всички прагове, предвидени в параграф 
2, но не е известило необходимата 
информация съгласно първа алинея от 
настоящия параграф, Комисията 
изисква от предприятието съгласно 
член 19 да предостави съответната 
информация, свързана с 
количествените прагове, посочени в 
параграф 2, в рамките на 30 дни. 
Неизпълнението от страна на 
предприятието, предоставящо 
основни платформени услуги, на 
искането на Комисията съгласно член 
19, не пречи на Комисията да посочи 
това предприятие за пазач на 
информационния вход въз основа на 
друга информация, с която разполага. 
Когато предприятието, 
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предоставящо основни платформени 
услуги, изпълни искането, Комисията 
прилага процедурата, посочена в 
параграф 4.

Or. en

Изменение 531
Андреас Шидер, Марк Анжел, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неизвестяването от страна на 
съответния доставчик на основни 
платформени услуги на необходимата 
информация съгласно настоящия 
параграф не пречи на Комисията да 
посочи по всяко време тези доставчици 
за пазачи на информационния вход 
съгласно параграф 4.

Неизвестяването от страна на 
съответния доставчик на основни 
платформени услуги на необходимата 
информация съгласно настоящия 
параграф не пречи на Комисията да 
посочи по всяко време тези доставчици 
за пазачи на информационния вход 
съгласно параграф 4 и води до 
периодични санкции съгласно член 27.

Or. en

Обосновка

The Commission proposal already foresees financial penalties in cases of non-compliance 
with this directive. In case of systematic infringements of the DMA obligations by 
gatekeepers, additional remedies may be imposed on the gatekeepers after a market 
investigation. Such remedies will need to be proportionate to the offence committed. These 
can only come into effect, if providers are classified as gatekeepers. To be classified as such, 
the Commission needs for its evaluation the relevant information. Failing to provide these, 
has no consequences. Therefore, we suggest that reasonable periodic penalty payments 
pursuant to Article 27 should be enforced.

Изменение 532
Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4



PE695.196v01-00 162/180 AM\1235835BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за 
пазач на информационния вход 
доставчика на основни платформени 
услуги, който достига всички прагове 
по параграф 2, освен когато този 
доставчик представя със своето 
уведомление достатъчно обосновани 
доводи, с които доказва, че при 
обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

заличава се

Когато пазачът на информационния 
вход представя такива достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
не отговаря на изискванията по 
параграф 1, Комисията прилага 
параграф 6, за да прецени дали 
критериите по параграф 1 са 
изпълнени.

Or. en

Изменение 533
Дирдре Клун

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, приема решение 
за посочване за пазач на 
информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
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със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

 

Преди да приеме решението съгласно 
настоящия параграф, Комисията 
съобщава на съответното 
предприятие предварителните си 
констатации.

Or. en

Обосновка

Необходимо е допълнително пояснение за процеса на посочване, за да се осигури 
правна сигурност.

Изменение 534
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик 
представя със своето уведомление 
достатъчно обосновани доводи, с 
които доказва, че при 
обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграфи 1 
и 2.
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параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

Or. en

Изменение 535
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик 
представя със своето уведомление 
достатъчно обосновани доводи, с 
които доказва, че при 
обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2. 
Когато доставчикът не представи в 
рамките на срока съответната 
информация, необходима за 
посочването му за пазач на 
информационния вход съгласно член 3, 
параграф 2, Комисията има право да 
посочи този доставчик за пазач на 
информационния вход въз основа на 
наличните факти.

Or. en

Изменение 536
Андреас Шидер, Марк Анжел, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 45 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
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на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

Or. en

Изменение 537
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

Or. en

Изменение 538
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие



PE695.196v01-00 166/180 AM\1235835BG.docx

BG

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 60 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

4. Комисията, без неоправдано 
забавяне и най-късно 30 дни след 
получаване на пълната информация, 
посочена в параграф 3, посочва за пазач 
на информационния вход доставчика на 
основни платформени услуги, който 
достига всички прагове по параграф 2, 
освен когато този доставчик представя 
със своето уведомление достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
при обстоятелствата, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, и като се вземат 
предвид елементите, изброени в 
параграф 6, той не отговаря на 
изискванията по параграф 1.

Or. en

Изменение 539
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пазачът на информационния 
вход представя такива достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
не отговаря на изискванията по 
параграф 1, Комисията прилага 
параграф 6, за да прецени дали 
критериите по параграф 1 са 
изпълнени.

заличава се

Or. en

Изменение 540
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Евелин Гебхарт, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пазачът на информационния 
вход представя такива достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
не отговаря на изискванията по 
параграф 1, Комисията прилага 
параграф 6, за да прецени дали 
критериите по параграф 1 са 
изпълнени.

заличава се

Or. en

Изменение 541
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пазачът на информационния 
вход представя такива достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
не отговаря на изискванията по 
параграф 1, Комисията прилага 
параграф 6, за да прецени дали 
критериите по параграф 1 са 
изпълнени.

Когато пазачът на информационния 
вход представя такива достатъчно 
обосновани доводи, с които доказва, че 
не отговаря на изискванията по 
параграф 1, Комисията оценява в 
определените в първа алинея срокове 
доводите, предоставени от пазача на 
информационния вход, с които 
доказва, че не отговаря на 
качествените изисквания по 
параграф 1.

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който отговаря 
на количествените прагове по 
параграф 2, не спазва разпоредените 
от Комисията мерки за проучване и 
неспазването им продължава, след 
като доставчикът е бил поканен да ги 
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спази в разумен срок и да представи 
становище, Комисията посочва този 
доставчик за пазач на 
информационния вход.

Or. en

Изменение 542
Адам Белан, Еуген Юржица, Косма Злотовски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 37, за 
да уточни методологията, 
определяща дали заложените в 
параграф 2 количествени прагове са 
достигнати и, когато е необходимо, 
редовно да я коригира спрямо 
пазарното и технологичното 
развитие, по-специално по отношение 
на прага в параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 543
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 37, за да 
уточни методологията, определяща дали 
заложените в параграф 2 количествени 
прагове са достигнати и, когато е 
необходимо, редовно да я коригира 

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 37, за да 
уточни методологията, определяща дали 
заложените в параграф 2 количествени 
прагове са достигнати, и когато е 
необходимо, редовно да я коригира 
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спрямо пазарното и технологичното 
развитие, по-специално по отношение 
на прага в параграф 2, буква а).

спрямо пазарното и технологичното 
развитие.

Or. en

Изменение 544
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2 или е 
представил достатъчно обосновани 
доводи в съответствие с параграф 4.

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2.

Or. en

Изменение 545
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2 или е 
представил достатъчно обосновани 
доводи в съответствие с параграф 4.

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2.
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Or. en

Изменение 546
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2 или е 
представил достатъчно обосновани 
доводи в съответствие с параграф 4.

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2.

Or. en

Изменение 547
Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел, Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията може да 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2 или е 
представил достатъчно обосновани 
доводи в съответствие с параграф 4.

6. В съответствие с установената в 
член 15 процедура Комисията 
идентифицира като пазач на 
информационния вход всеки доставчик 
на основни платформени услуги, който 
спазва всяко от изискванията по 
параграф 1, но не отговаря на всеки от 
праговете по параграф 2 или не е 
представил достатъчно обосновани 
доводи в съответствие с параграф 4.

Or. en
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Изменение 548
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – първа алинея – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги;

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги, като се взема 
предвид всяка предвидена 
концентрация, за която е подадено 
уведомление съгласно член 12, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 549
Дирдре Клун

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – първа алинея – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги;

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги, както и неговия 
дял от пазара, който е от значение за 
основните му платформени услуги;

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се осигури цялостен подход за посочването съгласно 
член 15.

Изменение 550
Евелин Гебхарт, Джозиан Кутаяр, Алекс Аджус Салиба, Адриана Малдонадо 
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Лопес, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария Грапини, Марк Анжел, Моника 
Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, Изабел Сантуш, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – първа алинея – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги;

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги, както и неговия 
пазарен дял от съответния пазар;

Or. en

Изменение 551
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – първа алинея – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги;

a) размера, включително оборота и 
пазарната капитализация, дейността и 
позицията на доставчика на основни 
платформени услуги, справедливостта 
на пазара;

Or. en

Изменение 552
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на бизнес ползвателите, 
които зависят от основната 
платформена услуга, за да достигнат до 
крайните ползватели, и броя на 

б) броя на бизнес ползвателите, 
които зависят от основната 
платформена услуга, за да достигнат до 
крайните ползватели, и броя на 
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крайните ползватели; крайните ползватели или наличието на 
еднакво ефективни начини за бизнес 
ползвателите и крайните ползватели 
да се достигнат помежду си;

Or. en

Изменение 553
Дирдре Клун

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на бизнес ползвателите, 
които зависят от основната 
платформена услуга, за да достигнат до 
крайните ползватели, и броя на 
крайните ползватели;

б) броя на бизнес ползвателите, 
които зависят от основната 
платформена услуга, за да достигнат до 
крайните ползватели, и броя на 
крайните ползватели и наличието на 
алтернативни начини за бизнес 
ползвателите да достигнат до 
крайните ползватели;

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се осигури цялостен подход за посочването съгласно 
член 15.

Изменение 554
Стефани Йон-Куртен, Стефан Сежурне, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) способността на 
предприятието да прилага 
конгломератни стратегии, по-
специално чрез вертикалната си 
интеграция или значителния си 
ливъридж на свързани пазари;
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Or. en

Изменение 555
Дирдре Клун

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – първа алинея – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „заключване“ на бизнес 
ползвател или краен ползвател;

д) „заключване“ на бизнес 
ползвател или краен ползвател и 
тяхната способност да използват 
сходни услуги едновременно;

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се осигури цялостен подход за посочването съгласно 
член 15.

Изменение 556
Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Паул Танг, Петра Камереверт, Мария 
Грапини, Марк Анжел, Моника Беньова, Андреас Шидер, Кристел Шалдемозе, 
Изабел Сантуш, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – първа алинея – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „заключване“ на бизнес 
ползвател или краен ползвател;

д) трайна липса на избор, 
зависимост или „заключване“ на 
бизнес ползвател или краен ползвател;

Or. en

Изменение 557
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква дa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) упражняване на контрол от 
страна на предприятието върху 
платформени екосистеми чрез 
предоставяне на различни основни 
платформени услуги;

Or. en

Изменение 558
Андрус Ансип, Дита Харанзова, Лише Схренемахер, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) степента на многосвързаност 
сред бизнес ползвателите и 
активните крайни ползватели;

Or. en

Изменение 559
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други структурни пазарни 
характеристики.

е) други структурни важни за 
пазара характеристики на дейността 
или услугите, като конгломератна 
корпоративна структура или 
вертикално интегриране на 
предприятието, предоставящо 
основни платформени услуги, което 
позволява например кръстосано 
субсидиране или комбиниране на 
данни от различни източници.

Or. en
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Изменение 560
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други структурни пазарни 
характеристики.

е) други структурни пазарни 
характеристики, като траен растеж 
на пазарния дял на основните услуги 
на платформата в даден цифров 
сектор за период от три години.

Or. en

Обосновка

Следва да е ясно, че нарастващата доминираща пазарна позиция е критерий, на който 
ще се основава оценката на Европейската комисия.

Изменение 561
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) използване на интелект на 
данни за координиране, организиране и 
контрол на целия набор от свързани 
дейности и участници, често 
описвани като цифрови екосистеми.

Or. en

Изменение 562
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Виржини Жорон, 
Жан-Лен Лакапел
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При извършването на своята оценка 
Комисията взема под внимание 
предвидимото развитие на тези 
елементи.

заличава се

Or. en

Изменение 563
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който отговаря 
на количествените прагове по 
параграф 2, не спазва в значителна 
степен разпоредените от Комисията 
мерки за проучване и неспазването им 
продължава, след като доставчикът е 
бил поканен да ги спази в разумен срок 
и да представи становище, 
Комисията има право да посочи този 
доставчик за пазач на 
информационния вход.

заличава се

Or. en

Изменение 564
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който отговаря 

заличава се
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на количествените прагове по 
параграф 2, не спазва в значителна 
степен разпоредените от Комисията 
мерки за проучване и неспазването им 
продължава, след като доставчикът е 
бил поканен да ги спази в разумен срок 
и да представи становище, 
Комисията има право да посочи този 
доставчик за пазач на 
информационния вход.

Or. en

Изменение 565
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди
от името на групата ID
Кристине Андерсон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който не 
отговаря на количествените прагове 
по параграф 2, не спазва в значителна 
степен разпоредените от Комисията 
мерки за проучване и неспазването им 
продължава, след като доставчикът е 
бил поканен да ги спази в разумен срок 
и да представи становище, 
Комисията има право да посочи този 
доставчик за пазач на 
информационния вход въз основа на 
наличните факти.

заличава се

Or. en

Изменение 566
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който не 
отговаря на количествените прагове 
по параграф 2, не спазва в значителна 
степен разпоредените от Комисията 
мерки за проучване и неспазването им 
продължава, след като доставчикът е 
бил поканен да ги спази в разумен срок 
и да представи становище, Комисията 
има право да посочи този доставчик за 
пазач на информационния вход въз 
основа на наличните факти.

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга не спазва 
разпоредените от Комисията мерки за 
проучване, Комисията има право да 
посочи този доставчик за пазач на 
информационния вход въз основа на 
наличните факти.

Or. en

Изменение 567
Марцел Колая, Ким Ван Спарентак, Размус Андрезен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който не отговаря 
на количествените прагове по 
параграф 2, не спазва в значителна 
степен разпоредените от Комисията 
мерки за проучване и неспазването им 
продължава, след като доставчикът е 
бил поканен да ги спази в разумен срок 
и да представи становище, Комисията 
има право да посочи този доставчик за 
пазач на информационния вход въз 
основа на наличните факти.

Когато доставчикът на основна 
платформена услуга, който не отговаря 
на количествените прагове по 
параграф 2, не спазва разпоредените от 
Комисията мерки за проучване и 
неспазването им продължава, след като 
доставчикът е бил поканен да ги спази в 
разумен срок и да представи становище, 
Комисията има право да посочи този 
доставчик за пазач на информационния 
вход въз основа на наличните факти.

Or. en

Изменение 568
Дирдре Клун

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За всеки пазач на 
информационния вход, идентифициран 
съгласно параграф 4 или параграф 6, 
Комисията идентифицира съответното 
предприятие, към което той 
принадлежи, и изброява съответните 
основни платформени услуги, които се 
предоставят в рамките на същото 
предприятие и които поотделно служат 
като важен портал, чрез който бизнес 
ползвателите достигат до крайните 
ползватели, както е посочено в 
параграф 1, буква б).

7. За всеки пазач на 
информационния вход, идентифициран 
съгласно параграф 4 или параграф 6, 
Комисията идентифицира съответното 
предприятие, към което той 
принадлежи, и изброява съответните 
основни платформени услуги, които се 
предоставят в рамките на същото 
предприятие и които поотделно служат 
като важен портал, чрез който бизнес 
ползвателите достигат до крайните 
ползватели, както е посочено в 
параграф 1, буква б).

За всяка идентифицирана основна 
платформена услуга Комисията 
уточнява кое от задълженията, 
посочени в членове 5 и 6, трябва да се 
изпълнява от пазача на 
информационния вход.

Or. en

Обосновка

С оглед на правната сигурност, трябва да бъдат ясно посочени правните задължения 
по отношение на всяка основна платформена услуга.


