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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства намерението на Комисията да въведе хармонизиран подход по 
отношение на задълженията, наложени на посредниците, с цел да се избегне 
разпокъсването на вътрешния пазар; подчертава, че всяка мярка, свързана с 
основните права, следва да бъде внимателно балансирана и да отчита възможното 
въздействие върху функционирането на вътрешния пазар, и призовава Комисията 
да избягва „износа“ на национални разпоредби и вместо това да предлага най-
ефикасните и ефективни решения за вътрешния пазар като цяло;

2. заявява, че разпоредбите относно ограничената отговорност, включени в 
Директивата за електронната търговия1, трябва да бъдат запазени и подсилени в 
законодателния акт за цифровите услуги, по-специално с цел да се защити 
свободата на словото и свободата на предоставяне на услуги; подчертава 
значението на тези защити за растежа на европейските малки и средни 
предприятия (МСП);

3. признава, че МСП и големите участници разполагат с различни възможности по 
отношение на модерирането на съдържанието; предупреждава, че налагането на 
прекомерна тежест върху предприятията чрез въвеждането на непропорционални 
нови задължения би могло допълнително да възпрепятства растежа на МСП и да 
наложи прибягването до инструменти за автоматично филтриране, което често 
може да доведе до премахването на законно съдържание;

4. отбелязва значителните разлики между цифровите услуги и призовава за 
избягване на възприемането на универсален подход;

5. припомня факта, че невярната информация и вредното съдържание не винаги са 
незаконни; призовава следователно за утвърждаването на качествен процес на 
уведомяване и премахване; подкрепя провеждането на интензивен диалог между 
органите и съответните заинтересовани страни с цел да се задълбочи подходът на 
прилагане на актове с незадължителен характер въз основа на добри практики, 
като прилагания в целия ЕС Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, 
за да се продължи борбата с дезинформацията;

6. призовава за въвеждането на инструменти за оспорване на сигнали, за да могат 
собствениците на съдържание да защитават правата си надлежно и своевременно, 
когато бъдат уведомени за премахване; подчертава становището си, че 
вменяването на отговорността за определяне на границите на свободата на 
словото на частни дружества е неприемливо и създава рискове както за 
гражданите, така и за предприятията, тъй като никой от тях не може да взема 

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти 
на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния 
пазар (Директива за електронната търговия), ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
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подобни решения.


