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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

с препоръки към Комисията относно законодателен акт за цифровите услуги: 
подобряване на функционирането на единния пазар
(2020/2018(INL))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид резолюцията си от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 
на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно 
изграждането на цифровото бъдеще на Европа (COM(2020)0067),

– като взе предвид ангажиментите, поети от кандидата за член на Комисията Тиери 
Бретон пред Европейския парламент на 14 ноември 2019 г.,

– като взе предвид членове 47 и 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по транспорт и туризъм, комисията 
по култура и образование, комисията по правни въпроси и комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че електронната търговия оказва влияние върху всекидневния 
живот на хората, предприятията и потребителите в Съюза и когато се извършва 
при справедливи и регулирани условия на конкуренция, може да допринесе 
положително за отключване на потенциала на цифровия единен пазар, да повиши 
доверието на потребителите и да предостави на новите участници, по-специално 
на микро-, малките и средните предприятия, нови пазарни възможности за 
устойчив растеж и работни места;

Б. като има предвид, че Директива № 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета2 („Директивата за електронната търговия“) е един от най-успешните 
законодателни актове на Съюза и е формирала цифровия единен пазар, какъвто го 
познаваме днес; като има предвид, че Директивата за електронната търговия беше 
приета преди 20 години и вече не отразява адекватно бързото преобразуване и 
разширяване на електронната търговия във всичките ѝ форми и с нейните 

1 ОВ С 50 E, 21.2.2012 г., стр. 1.
2 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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многобройни нововъзникващи услуги, доставчици и предизвикателства;

В. като има предвид, че въпреки разясненията, направени от Съда на Европейския 
съюз, необходимостта да се излезе извън съществуващата регулаторна рамка ясно 
личи от разпокъсания подход на държавите членки за справяне с незаконното 
съдържание онлайн, от липсата на правоприлагане и сътрудничество между 
държавите членки и от неспособността на съществуващата правна рамка да 
насърчава ефективното навлизане на пазара и благосъстоянието на 
потребителите;

Г. като има предвид, че социалните и икономическите предизвикателства, породени 
от пандемията на COVID-19, показват устойчивостта на сектора на електронната 
търговия и неговия потенциал като двигател за възстановяването на европейската 
икономика; като има предвид, че същевременно пандемията също така разкри 
сериозни недостатъци на настоящата регулаторна рамка, които изискват действия 
на равнището на Съюза за справяне с установените трудности и за 
предотвратяването им в бъдеще;

Д. като има предвид, че в своето съобщение до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 19 
февруари 2020 г., озаглавено „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, 
Комисията пое ангажимент да приеме, като част от пакета за законодателния акт 
за цифровите услуги, нови и преразгледани правила за онлайн платформите и 
доставчиците на информационни услуги; да засили надзора върху политиките за 
съдържанието на платформите в ЕС; както и да разгледа ex ante правилата, за да 
се гарантира, че големите платформи със значително въздействие върху мрежата, 
действащи като „пазачи на информационния вход“, остават справедливи и 
конкурентни за новаторите, предприятията и новите участници на пазара; 

Общи принципи

1. приветства ангажимента на Комисията да представи предложение за 
законодателен пакет в областта на цифровите услуги и призовава Комисията, въз 
основа на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), да представи такъв пакет въз основа на съответните членове от 
Договорите, следвайки препоръките, изложени в приложението към настоящото 
предложение;

2. признава значението на правната рамка, установена от Директивата за 
електронната търговия при разработването на онлайн услуги в Съюза, и по-
специално нейната клауза за вътрешния пазар, чрез която се установяват контрол 
в държавата по произход и задължение на държавите членки да гарантират 
свободното движение на услуги на информационното общество;

3. счита, че основните принципи на Директивата за електронната търговия, като 
например клаузата за вътрешния пазар, свободата на установяване и забраната за 
налагане на общо задължение за контрол, следва да бъдат запазени; подчертава, 
че принципът „това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн“, както и 
принципите на защита на потребителите и на безопасност на ползвателите, следва 
също така да се превърнат в ръководни принципи на бъдещата регулаторна рамка;



PR\1203712BG.docx 5/23 PE648.474v02-00

BG

4. подчертава, че съобразената с бъдещите предизвикателства и всеобхватна рамка 
на равнището на ЕС и лоялната конкуренция са от решаващо значение за 
насърчаване на растежа на европейските дребномащабни платформи, малките и 
средните предприятия (МСП) и стартиращите предприятия, за предотвратяване на 
разпокъсването на пазара и за предоставяне на равни условия за европейските 
предприятия, което им позволява да се възползват в по-голяма степен от пазара на 
цифрови услуги и да бъдат по-конкурентоспособни на световната сцена; 

5. застъпва становището, че е необходима равнопоставеност на вътрешния пазар 
между платформената икономика и „традиционната“ офлайн икономика, 
основана на същите права и задължения за всички заинтересовани страни, било то 
потребители или предприятия; счита, че социалната закрила и социалните права 
на работниците, особено на работещите в платформите или в икономиката на 
споделянето, следва да бъдат разгледани по подходящ начин в специален 
инструмент, придружаващ бъдещата регулаторна рамка;

6. счита, че законодателният акт за цифровите услуги следва да се основава на 
обществените ценности на Съюза, защитаващи правата на гражданите, и да има за 
цел да насърчава създаването на богата и разнообразна онлайн екосистема с 
широк набор от онлайн услуги, благоприятна цифрова среда и правна сигурност, 
за да се отключи пълният потенциал на цифровия единен пазар;

7. счита, че законодателният акт за цифровите услуги предоставя възможност на 
Съюза да формира основните аспекти на цифровата икономика не само на 
равнището на Съюза, но и да определя стандарти за останалата част от света;

Основни права

8. отбелязва, че доставчиците на услуги на информационното общество, и по-
специално онлайн платформите и сайтовете на социални мрежи — поради тяхната 
широка способност да достигат и влияят на по-широка публика в нейното 
поведение, мнения и практики — носят значителна социална отговорност по 
отношение на защитата на потребителите и обществото като цяло и 
предотвратяването на злоупотреби с техните услуги. 

9. припомня, че неотдавнашните скандали, свързани със събирането и продажбата 
на данни, Cambridge Analytica, фалшивите новини, политическата реклама и 
манипулация и редица други онлайн вреди (от изказвания, подбуждащи към 
омраза, до излъчването на терористични актове) показаха необходимостта от 
преразглеждане на съществуващите правила и укрепване на основните права; 

10. подчертава, че законодателният акт за цифровите услуги следва да постигне 
правилния баланс между свободите на вътрешния пазар и основните права и 
принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз; 

Прозрачност и защита на потребителите

11. отбелязва, че пандемията на COVID-19 показа колко уязвими са потребителите в 
ЕС към заблуждаващи търговски практики от страна на непочтени търговци, 
продаващи фалшиви или незаконни продукти онлайн, които не са в съответствие 
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с правилата за безопасност на Съюза или налагат неоправдано завишени цени или 
други несправедливи условия за потребителите;

12. подчертава, че този проблем се утежнява от факта, че често самоличността на тези 
дружества не може да бъде установена; 

13. счита, че настоящите изисквания за прозрачност и предоставяне на информация, 
определени в Директивата за електронната търговия, по отношение на 
доставчиците на услуги на информационното общество и техните бизнес клиенти, 
както и минималните изисквания за информация относно търговските съобщения, 
следва да бъдат значително засилени;

14. призовава Комисията да изисква от доставчиците на услуги да проверяват 
информацията и самоличността на търговските партньори, с които имат 
договорни търговски отношения, и да гарантират, че информацията, която 
последните предоставят, е точна и актуална;

15. призовава Комисията да въведе приложими задължения за доставчиците на 
интернет услуги, насочени към увеличаване на прозрачността и информацията; 
счита, че тези задължения следва да бъдат прилагани чрез подходящи, ефективни 
и възпиращи санкции;

16. подчертава, че съществуващите задължения, посочени в Директивата за 
електронната търговия и Директива № 2005/29/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета (Директивата за нелоялни търговски практики)3 относно прозрачността 
на търговските съобщения и цифровата реклама, следва да бъдат засилени; 
посочва, че неотложни проблеми във връзка със защитата на потребителите, 
отнасящи се до профилирането, таргетирането и персонализираното 
ценообразуване, не могат да бъдат решени чрез задължения за прозрачност и да 
бъдат оставени единствено на избора на потребителите;

Изкуствен интелект (ИИ)

17. счита, че при все че услугите, свързани с ИИ, които понастоящем се уреждат от 
Директивата за електронната търговия, имат огромен потенциал да предоставят 
ползи на потребителите и доставчиците на услуги, новият законодателен акт за 
цифровите услуги следва също така да отговори на предизвикателствата, които те 
поставят по отношение на гарантирането на недискриминация, прозрачността и 
обяснимостта на алгоритмите, както и на отговорността; посочва необходимостта 
да се наблюдават алгоритмите и да се оценяват свързаните с тях рискове, да се 
използват висококачествени и безпристрастни масиви от данни, както и да се 
помага на гражданите да придобиват достъп до разнообразно съдържание, 

3 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. 
относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 
97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и 
Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 
11.6.2005 г., стр. 22).
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мнения, висококачествени продукти и услуги;

18. счита, че потребителите следва да бъдат правилно информирани и техните права 
следва да бъдат ефективно гарантирани при взаимодействие с автоматизирани 
системи за вземане на решения и други иновативни цифрови услуги или 
приложения; счита, че следва да бъде възможно потребителите да изискват 
проверки и корекции на евентуални грешки, произтичащи от автоматизирани 
решения, както и да търсят правна защита за всяка вреда, свързана с използването 
на автоматизирани системи за вземане на решения; 

Справяне с незаконното съдържание онлайн 

19. подчертава, че съществуването и разпространението на незаконно съдържание 
онлайн е сериозна заплаха, която подкопава доверието и увереността на 
гражданите в цифровата среда, и която също така вреди на икономическото 
развитие на здрави платформени екосистеми на цифровия единен пазар и 
сериозно възпрепятства развитието на законните пазари за цифрови услуги;

20. отбелязва, че не съществува универсално решение за всички видове незаконно и 
вредно съдържание и случаи на невярна информация онлайн; счита обаче, че един 
по-съгласуван подход на равнището на Съюза, отчитащ различните видове 
съдържание, ще направи борбата срещу незаконното съдържание по-ефективно;

21. счита, че доброволните действия и саморегулирането от страна на онлайн 
платформите в цяла Европа донесоха някои ползи, но са необходими 
допълнителни мерки, за да се гарантира бързото откриване и премахване на 
незаконно съдържание онлайн;

22. призовава Комисията да обърне внимание на нарастващите различия и 
разпокъсаност на националните правила в държавите членки и да предложи 
конкретни законодателни мерки, включително механизъм за уведомяване и 
предприемане на действия, които могат да дадат възможност на потребителите да 
уведомяват онлайн посредниците за съществуването на потенциално незаконно 
онлайн съдържание или поведение; счита, че подобни мерки биха гарантирали 
високо равнище на защита на ползвателите и потребителите, като същевременно 
се насърчава доверието на потребителите в онлайн икономиката;

23. подчертава, че запазването на гаранциите от режима на правна отговорност за 
посредници на хостинг по отношение на качено от ползвателите съдържание и 
общата забрана за контрол, предвидена в член 15 от Директивата за електронната 
търговия, все още са актуални и трябва да бъдат запазени;

Онлайн места за търговия

24. отбелязва, че макар и онлайн платформите, като например онлайн местата за 
търговия, да са от полза както за търговците на дребно, така и за потребителите 
чрез подобряване на избора и понижаване на цените, в същото време те са дали 
възможност на продавачи, по-специално от трети държави, да предлагат 
продукти, които често не съответстват на правилата на Съюза относно 
безопасността на продуктите и не гарантират в достатъчна степен правата на 
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потребителите; 

25. подчертава, че е неприемливо потребителите в Съюза да са изложени на 
незаконни и небезопасни продукти, съдържащи опасни химикали, както и на 
други рискове за безопасността; 

26. призовава Комисията да коригира съществуващата правна празнота, която 
позволява на установени извън Съюза доставчици да продават продукти онлайн 
на европейските потребители, без да са спазени правилата на Съюза в областта на 
безопасността и защитата на потребителите, без да бъдат санкционирани или да 
отговарят за действията си и без да предоставят на потребителите правни средства 
за защита на техните права или за обезщетяване; 

Еx-ante регулиране на системните платформи 

27. отбелязва, че понастоящем някои пазари се характеризират с големи платформи 
със значителни ефекти върху мрежата, които са в състояние да действат de facto 
като „онлайн пазачи на информационния вход“ на цифровата икономика; 

28. счита, че чрез намаляване на пречките пред навлизането на пазара и чрез 
регулиране на големите платформи, инструмент на вътрешния пазар, с който се 
налагат ex-ante регулаторни мерки спрямо тези големи платформи, има 
потенциала да отвори пазарите за нови участници, включително МСП и 
стартиращи предприятия, като по този начин се насърчава изборът на 
потребителите и се стимулират иновациите да надхвърлят това, което може да 
бъде постигнато само чрез прилагане на законодателството в областта на 
конкуренцията; 

Надзор, сътрудничество и правоприлагане 

29. счита, че с оглед на трансграничния характер на цифровите услуги ефективният 
надзор и сътрудничеството между държавите членки са от ключово значение за 
гарантиране на правилното прилагане на законодателния акт за цифровите 
услуги; 

30. счита, че следва да се създаде централен регулаторен орган, който да отговаря за 
надзора и спазването на законодателния акт за цифровите услуги и да има 
допълнителни правомощия за справяне с трансгранични проблеми; на него следва 
да бъдат предоставени правомощия за разследване и прилагане на 
законодателството; 

31. счита, че централният регулаторен орган следва да даде приоритет на 
сътрудничеството между държавите членки за решаване на сложни 
трансгранични въпроси чрез работа в тясно сътрудничество с мрежа от 
независими национални правоприлагащи органи; 

32. призовава Комисията да укрепи и модернизира настоящите разпоредби относно 
извънсъдебното уреждане на спорове и съдебните производства, за да се даде 
възможност за ефективно правоприлагане и защита на потребителите; 
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Заключителни аспекти

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и 
приложените подробни препоръки, на Комисията и на Съвета, както и на 
парламентите и правителствата на държавите членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да допринася за укрепването на 
вътрешния пазар чрез гарантиране на свободното движение на цифрови услуги, като 
същевременно гарантира високо равнище на защита на потребителите, включително 
подобряване на безопасността на потребителите онлайн.

Законодателният акт за цифровите услуги следва да гарантира, че онлайн и офлайн 
икономическите дейности се третират еднакво и при равни условия, което изцяло 
отразява принципа, че „това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн“.

Законодателният акт за цифровите услуги следва да осигури правна сигурност и 
прозрачност за потребителите и икономическите оператори, по-специално 
микропредприятията и малките и средните предприятия.

Законодателният акт за цифровите услуги следва да зачита широката рамка на 
основните европейски права на ползвателите и потребителите, като например защитата 
на неприкосновеността на личния живот, недискриминацията, достойнството, 
справедливостта и свободата на словото. 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да се изгражда върху правилата, 
които понастоящем се прилагат за онлайн платформите, а именно Директивата за 
електронната търговия и Регламента относно отношенията между платформите и 
предприятията1.

Пакетът на законодателния акт за цифровите услуги следва да включва:

 всеобхватно преразглеждане на Директивата за електронната търговия, състоящо 
се от:

 преразгледана рамка с ясни задължения за прозрачност и информация; 
 ясни и подробни процедури и мерки, свързани с премахването на 

незаконно съдържание онлайн, включително хармонизиран задължителен 
европейски механизъм за уведомяване и действие; 

 ефективен надзор, сътрудничество и санкции;
 правен инструмент на вътрешния пазар, който налага ex-ante задължения на 

големите платформи, играещи ролята на пазачи на информационния вход в 
цифровата екосистема, допълнен от ефективен институционален механизъм за 
правоприлагане.

II. ОБХВАТ

В интерес на правната сигурност, законодателният акт за цифровите услуги следва да 

1 Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 
г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги (OВ L 186, 11.7.2019, стр. 57).
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изясни кои цифрови услуги попадат в неговия обхват. Новият правен акт следва да се 
придържа към хоризонталния характер на Директивата за електронната търговия и да 
се прилага не само спрямо онлайн платформите, но и спрямо всички цифрови услуги, 
които не са обхванати от специално законодателство. 

Териториалният обхват на бъдещия законодателен акт за цифровите услуги следва да 
бъде разширен, така че да обхваща и дейностите на предприятия и доставчици на 
услуги, установени в трети държави, когато те предлагат услуги или стоки на 
ползватели или потребители в Съюза.

Със законодателния акт за цифровите услуги следва да се запази дерогацията, 
предвидена в приложението към Директивата за електронната търговия, и по-
специално дерогацията за договорните задължения, свързани с потребителските 
договори.

Законодателният акт за цифровите услуги следва да запази възможността държавите 
членки да определят по-високо равнище на защита на потребителите и да преследват 
легитимни цели от обществен интерес в съответствие с правото на ЕС. 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да определи по последователен начин 
как неговите разпоредби си взаимодействат с други правни инструменти, имащи за цел 
улесняването на свободното движение на услуги, с цел да се изясни правният режим, 
приложим към професионалните и непрофесионалните услуги във всички сектори, 
включително дейностите, свързани с транспортни услуги и краткосрочни наеми, когато 
е необходимо изясняване. 

Законодателният акт за цифровите услуги следва също така да изясни по 
последователен начин как неговите разпоредби си взаимодействат с наскоро приетите 
правила относно блокирането на географски принцип, безопасността на продуктите и 
защитата на потребителите, наред с другото.

Законодателният акт за цифровите услуги следва да се прилага без да се засягат 
правилата, установени в други инструменти, като например Общия регламент относно 
защитата на данните2 (ОРЗД), Директивата за авторското право3 и Директивата за 
аудио-визуалните медийни услуги4.

2 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 
г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., 
стр. 1).

3 Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 
2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и 
за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.

4 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 
година 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) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В своите определения законодателният акт за цифровите услуги следва: 

 да изясни до каква степен „новите цифрови услуги“, като например мрежите на 
социалните медии, услугите на икономиката на сътрудничеството, търсачките, 
горещите точки на безжичен интернет, рекламата в интернет, услугите „в облак“, 
мрежите за доставка на съдържание и услугите за имена на домейни попадат в 
обхвата на законодателния акт за цифровите услуги; 

 да изясни естеството на посредниците за хостинг на съдържание (текст, 
изображения, видео или аудио съдържание), от една страна, и търговските онлайн 
места за търговия (продажба на материални стоки), от друга страна; 

 ясно да разграничи търговските дейности от съдържанието или трансакциите, 
извършвани срещу възнаграждение, които обхващат и рекламните и маркетинговите 
практики, от една страна, и нетърговските дейности и съдържание, от друга страна; 

 да изясни на въпроса какво попада в определението „незаконно съдържание“, като 
се поясни, че нарушение на правилата на ЕС относно защитата на потребителите и 
безопасността на продуктите или предлагането или продажбата на храни или 
тютюневи изделия и лекарствени продукти с подправен етикет също попадат в 
обхвата на определението за незаконно съдържание; 

 да определи понятието „системен оператор“ чрез установяване на набор от ясни 
икономически показатели, които позволяват на регулаторните органи да определят 
платформите с роля на „пазачи на информационния вход“, които имат системна роля 
в онлайн икономиката; тези показатели могат да включват съображения, като 
например дали предприятието осъществява значителна дейност на многостранни 
пазари, размера на неговата мрежа (брой потребители), финансовата му мощ, 
достъпа до данни, вертикалната интеграция, значението на неговата дейност за 
достъпа на трети страни до доставки и пазари и т.н. 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да въведе ясни задължения за 
надлежна проверка, прозрачност и предоставяне на информация; тези задължения не 
следва да създават никакви дерогации или нови изключения от действащия режим на 
отговорност и вторична отговорност, предвидени в членове 12, 13 и 14 от Директивата 
за електронната търговия, като следва да обхващат описаните по-долу аспекти: 

1. Общи изисквания за информация 

Преразгледаните разпоредби следва да засилят общите изисквания за информация със 
следните изисквания:

 следва да се засилят изискванията за предоставяне на информация, предвидени в 
член 5 от Директивата за електронната търговия, и да се въведе принципът 
„познавай своя бизнес клиент“; доставчиците на услуги следва да проверяват 
самоличността на своите бизнес партньори, включително техния регистрационен 
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номер на дружеството или всяко еквивалентно средство за идентификация, 
включително, ако е необходимо, проверената национална идентичност на техния 
краен притежател; тази информация следва да бъде точна и актуална, а на 
доставчиците на услуги не следва да се позволява да предоставят услугите си, 
когато самоличността на техния бизнес клиент е невярна, подвеждаща или по друг 
начин недействителна; 

 тази мярка следва да се прилага само за отношения между стопански субекти и не 
следва да засяга правата на ползвателите съгласно Общия регламент относно 
защитата на данните, както и правото на анонимност в интернет или правото на 
потребителите да не бъдат идентифицирани; новите общи изисквания за 
информация следва да преразгледат и допълнително да засилят членове 5 и 10 от 
Директивата за електронната търговия, за да приведат тези мерки в съответствие с 
изискванията за информация, установени в наскоро приетото законодателство, по-
специално Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори5, Директивата относно правата на потребителите и Регламента за 
платформата към бизнеса.

2. Справедливи договорни клаузи и общи условия 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да изисква от доставчиците на услуги 
да приемат справедливи и прозрачни договорни клаузи и общи условия в съответствие 
най-малко със следните изисквания:

 да посочват изрично в своите договорни клаузи и общи условия, че доставчиците 
на услуги няма да съхраняват незаконно съдържание; 

 да посочат изрично в своите договорни клаузи и общи условия какво следва да се 
разглежда като незаконно съдържание в съответствие с правото на Съюза или 
националното право, приложимо за предоставяната услуга (предоставяните 
услуги); 

 да определят ясни и недвусмислени договорни клаузи и общи условия на ясен и 
разбираем език;

 да гарантират, че договорните клаузи и общите условия съответстват на тези и на 
всички изисквания за информация, установени от правото на Съюза, включително 
Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори, 
Директивата относно правата на потребителите и Общия регламент относно 
защитата на данните;

 да определят ясно и недвусмислено в своите договорни клаузи и общи условия 

5 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори, последно изменена с Директива (ЕС) на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза, 
(OВ L 328, 18.12.2019 г., стp. 7).
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точните параметри на своите системи с ИИ и как те могат да повлияят на избора 
или поведението на техните потребители, както и причините и важността на тези 
параметри в сравнение с други параметри.

3. Изисквания за прозрачност по отношение на търговските съобщения

 Преразгледаните разпоредби следва да засилят настоящите изисквания за 
прозрачност по отношение на търговските съобщения, като установят принципите 
на прозрачност по замисъл и прозрачност по подразбиране; 

 Въз основа на член 6 от Директивата за електронната търговия с новите мерки 
следва да се създаде нова рамка за отношенията между платформите и 
потребителите, която да урежда разпоредбите за прозрачност по отношение на 
рекламата, цифровото „подтикване” (nudging) и преференциалното третиране; 
платените реклами или платеното позициониране в класация на резултатите от 
търсенето следва да бъдат посочвани ясно, сбито и разбираемо; 

 изискванията за прозрачност следва да включват задължението за оповестяване на 
това кой плаща за рекламата, като се включват както преки, така и непреки 
плащания, и всякакъв друг принос, получен от доставчиците на услуги; тези 
изисквания следва да се прилагат и за платформите, дори ако са установени в 
трети държави; потребителите и публичните органи следва да са в състояние да 
установят кои лица следва да бъдат подведени под отговорност в случай 
например на невярна или подвеждаща реклама;

 Член 7 от Директивата за електронната търговия следва да бъде преразгледан, за 
да се защитят потребителите от непоискани търговски съобщения онлайн.

4. Изкуствен интелект и машинно самообучение 

Преразгледаните разпоредби следва да:

 установяват всеобхватни правила за недискриминация, прозрачност, надзор и 
оценка на риска на алгоритмите за услуги, основани на ИИ, за да се гарантира 
по-високо равнище на защита на потребителите;

 установяват ясни механизми за отчетност, отговорност и правна защита с цел 
справяне с потенциалните вреди, произтичащи от използването на приложения с 
ИИ и инструменти за машинно самообучение;

 установяват принципа на безопасност и сигурност по подразбиране;

5. Санкции 

Спазването на разпоредбите за надлежна проверка следва да бъде подкрепено от 
ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включващи налагането на глоби. 

V. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С БОРБАТА С НЕЗАКОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ 
ОНЛАЙН 

Законът за цифровите услуги следва да предоставя яснота и насоки относно начина, по 
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който онлайн посредниците следва да се борят с незаконното съдържание онлайн. 
Преразгледаните правила на Директивата за електронната търговия следва да:

 поясняват, че премахването или блокирането на достъпа до незаконно 
съдържание не следва да засяга основните права и законните интереси на 
ползвателите и потребителите; 

 засилват централната роля на онлайн посредниците за улесняването на 
обществения дебат и свободното разпространение на факти, становища и идеи;

 запазват основополагащия правен принцип, че онлайн посредниците не следва 
да носят пряка отговорност за действията на своите ползватели и че онлайн 
посредниците могат да продължат да модерират законното съдържание при 
справедливи и прозрачни условия на доставяне на услугата, при условие че те са 
приложими по недискриминационен начин;

 въвеждат нова прозрачност и независим надзор на процедурите и инструментите 
за модериране на съдържание, свързани с премахването на незаконно 
съдържание онлайн; подобни системи и процедури следва да бъдат на 
разположение за извършване на одит и изпитване от независими органи. 

1. Механизъм за уведомяване и предприемане на действия 

Със законодателния акт за цифровите услуги следва да се установи хармонизиран и 
юридически приложим механизъм за уведомяване и предприемане на действия, 
основан на набор от ясни процеси и точни срокове за всяка стъпка от процедурата за 
уведомяване и предприемане на действия. Механизмът за уведомяване и предприемане 
на действия следва:

 да се прилага за незаконно онлайн съдържание или поведение; 
 да степенува различните видове доставчици, сектори и/или незаконно 

съдържание; 
 да създава леснодостъпни, надеждни и удобни за потребителите процедури;
 да дава възможност на потребителите лесно да съобщават по електронен път за 

потенциално незаконно онлайн съдържание или поведение на онлайн 
посредниците; 

 да изяснява по разбираем начин съществуващи понятия и процеси, като 
„експедитивни действия“, „запознае със или осъзнае“, „целеви действия“ 
„формат на уведомленията“ и „валидност на уведомленията“; 

 да гарантира, че уведомленията няма да пораждат автоматично правно 
задължение, нито да налагат изискване за премахване във връзка с конкретни 
елементи от съдържанието или с оценката на законосъобразността; 

 да определя изискванията, необходими, за да се гарантира, че уведомленията са 
с добро качество, като по този начин се дава възможност за бързо премахване на 
незаконното съдържание; това изискване следва да включва името и данните за 
контакт на подателя на уведомлението, връзката (URL) към въпросното 
предполагаемо незаконно съдържание, декларираната причина за твърдението, 
включително обяснение на причините, поради които подателят на 
уведомлението счита съдържанието за незаконно и ако е необходимо, в 
зависимост от вида на съдържанието, допълнителни доказателства за 
твърдението; 

 да дава възможност за подаване на анонимни жалби; 
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 когато дадена жалба не е анонимна, да разглежда декларация за 
добросъвестност, че предоставената информация е точна; 

 да установява предпазни мерки за предотвратяване на злоупотреби от страна на 
ползватели, които системно, многократно и недобросъвестно подават грешни 
или злоупотребяващи уведомления;

 да създава задължение за онлайн посредниците да проверяват съдържанието, за 
което е получено уведомление, и да отговарят на подателя на уведомлението, 
както и на лицето, качило съдържанието, с мотивирано решение; 

 да осигурява средства за правна защита за оспорване на решение чрез насрещно 
уведомление, включително ако съдържанието е било премахнато посредством 
автоматизирани решения, освен ако такова насрещно уведомление би влязло в 
противоречие с текущо разследване от страна на правоприлагащите органи. 

2. Извънсъдебно разрешаване на спорове, свързано с механизмите за уведомяване 
и предприемане на действия

 Решението, взето от онлайн посредника, относно това дали да се предприемат 
действия при съдържание, което е обозначено като незаконно, следва да 
съдържа ясна обосновка за предприетите действия във връзка с това конкретно 
съдържание. Подателят на уведомлението, когато може да бъде идентифициран, 
следва да получи потвърждение за получаване и съобщение, в което се посочват 
последващите действия във връзка с уведомяването.

 Доставчиците на съдържание, което е обозначено като незаконно, следва да 
бъдат информирани незабавно за уведомлението и ако случаят е такъв, за 
причините и решенията за отстраняване или блокиране на достъпа до 
съдържанието; всички страни следва да бъдат надлежно информирани за всички 
съществуващи правни възможности и механизми за оспорване на това решение;

 всички заинтересовани страни следва да имат право да оспорват решението чрез 
насрещно уведомление и като прибягват до механизма за извънсъдебно 
решаване на спорове; за тази цел правилата на член 17 от Директивата за 
електронната търговия следва да бъдат преразгледани. 

 Ако чрез правната защита и насрещното уведомление бъде установено, че 
дейността или информацията, предмет на уведомлението, не е незаконна, онлайн 
посредникът следва да възстанови съдържанието, което е било премахнато, без 
ненужно забавяне, или да даде възможност за повторно качване от ползвателя, 
без да се засягат условията за ползване на услугите на платформата.

 Механизмите за извънсъдебно разрешаване на спорове не следва по никакъв 
начин да засягат правата на засегнатите страни да започнат съдебно 
производство. 

3. Прозрачност на механизма за уведомяване и предприемане на действия

Механизмите за уведомяване и предприемане на действия следва да бъдат прозрачни 
и достъпни за всички заинтересовани страни; за тази цел онлайн посредниците 
следва да бъдат задължени да публикуват годишни доклади с информация относно:

 броя на всички уведомления, получени съгласно системата за уведомяване и 
предприемане на действие, и видовете съдържание, за които се отнасят;
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 вида на субектите, издали уведомленията (частни лица, организации, 
корпорации, доверени податели на сигнали и др.) и общия брой на техните 
уведомления;

 информация относно естеството на незаконосъобразността на съдържанието или 
вида нарушение, за което това съдържание е било отстранено;

 броя на оспорванията на решения, получени от онлайн посредниците, и начина, 
по който те са били разгледани;

 описанието на модела за модериране на съдържание, прилаган от хостинг 
посредник, както и всеки процес на вземане на решения въз основа на 
алгоритми, който влияе на процеса за модериране на съдържание.

4. Разпоредби относно области на ограничаване на отговорността в членове 12, 13 
и 14 от Директивата за електронната търговия 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да защитава и запазва настоящите 
ограничени изключения от вторичната отговорност за доставчиците на услуги на 
информационното общество (онлайн посредници), предвидени в членове 12, 13 и 14 от 
настоящата Директива за електронната търговия. 

5. Активни и пасивни хостове

Законодателният акт за цифровите услуги следва да разгледа липсата на правна 
сигурност по отношение на понятието за активни и пасивни хостове. В преразгледаните 
мерки следва да се поясни дали, поради нейното активно естество, намесата от страна 
на доставчици на хостинг услуги с редакторски функции и известна „степен на контрол 
върху данните“ чрез маркиране, организиране, промотиране, оптимизиране, 
представяне или подбиране по друг начин на специфично съдържание с цел 
реализиране на печалба, което е равнозначно на приемането на съдържание на трета 
страна като собствено съдържание (според преценката на средностатистическите 
ползватели или потребители) следва да доведе до неприлагане на разпоредбите относно 
ограничаване на отговорност. 

6. Забрана на общ контрол — член 15 от Директивата за електронната търговия

В законодателния акт за цифровите услуги следва да се запази забраната за общо 
задължение за контрол съгласно член 15 от настоящата Директива за електронната 
търговия. Онлайн посредниците не следва да подлежат на общи задължения за контрол.

VI. ОНЛАЙН МЕСТА ЗА ТЪРГОВИЯ 

Законодателният акт за цифровите услуги следва да предложи конкретни правила за 
онлайн местата за търговия, предназначени за продажбата на продукти и услуги на 
потребителите онлайн. 

Тези нови правила следва:

 да обхващат всички субекти, които предлагат услуги и/или продукти на 
потребителите в Съюза, включително ако са установени извън Съюза; 

 да правят разграничение между онлайн места за търговия и други видове 
доставчици на услуги, включително други спомагателни посреднически 
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дейности в рамките на една и съща дейност на дружеството; ако една от 
услугите, предоставяни от дадено дружество, отговаря на необходимите 
критерии, за да бъде разглеждана като място за търговия, правилата следва да се 
прилагат изцяло за тази част от дейността, независимо от вътрешната 
организация на това дружество;

• да гарантират, че онлайн местата за търговия посочват ясно в коя държава се 
предоставят продуктите или услугите, независимо дали се предоставят от това 
място за търговия, от трета страна или продавач, установен в Съюза или извън 
него;

• да гарантира, че онлайн местата за търговия премахват цялата подвеждаща 
информация, предоставена от доставчика или от клиентите, включително 
подвеждащи гаранции и декларации, направени от доставчика; 

 след като продуктите бъдат определени за опасни от системите за бързо 
предупреждение на Съюза или от органите за защита на потребителите, следва 
да е задължително в срок от 24 часа тези продукти да бъдат премахнати от 
мястото за търговия;

 да задължават онлайн местата за търговия да информират потребителите за 
всякакви въпроси, свързани с безопасността, и за всякакви действия, които са 
необходими, за да се гарантира ефективното изтегляне от пазара; 

 да определят отговорността на онлайн местата за търговия, когато платформите 
имат преобладаващо влияние върху доставчиците и съществени елементи на 
икономическите трансакции, например платежни средства, цени, условия по 
подразбиране или поведение, което има за цел да улесни продажбата на стоки на 
даден потребител на европейския пазар, а не съществува установен в Съюза 
производител, вносител или дистрибутор, който може да бъде подведен под 
отговорност; 

 да разглежда отговорността на онлайн местата за търговия, ако онлайн мястото 
за търговия не е информирало потребителя, че действителният доставчик на 
стоките или услугите е трето лице, като по този начин вмени на мястото за 
търговия отговорността по договора спрямо потребителя; отговорността следва 
да се разглежда и в случаите, когато мястото за търговия предоставя 
подвеждаща информация, гаранции или изявления; 

• да проучва възможността за разширяване на ангажимента, поет от някои 
търговци на дребно в сектора на електронната търговия и Комисията, за по-
бързо отстраняване на опасните продукти от продажба в рамките на 
доброволната схема за поемане на ангажимент, наречена „Гаранция за 
безопасност на продуктите“, и да посочат кои от тези ангажименти биха могли 
да станат задължителни.

VII. EX-ANTE РЕГУЛИРАНЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПЛАТФОРМИ

Законодателният акт за цифровите услуги следва да представи предложение, което да 
гарантира, че системната роля на конкретни онлайн платформи няма да застраши 
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вътрешния пазар чрез несправедливо изключване на иновативните новонавлизащи на 
пазара участници, включително МСП. 

За тази цел Законодателният акт за цифровите услуги следва по-специално:

 да създаде ex-ante механизъм, който да предотвратява (вместо само да коригира) 
нелоялно поведение на пазара от страна на „системните платформи“ в цифровия 
свят, въз основа на Регламента относно отношенията между платформите и 
предприятията; този механизъм следва да позволява на регулаторните органи да 
налагат корективни мерки на тези дружества с цел преодоляване на 
нарушенията на пазара, без да се установява нарушение на регулаторните 
правила;

 да оправомощава регулаторните органи да издават заповеди, забраняващи на 
предприятия, определени като „системни платформи“, да извършват следните 
практики, inter alia: дискриминация в областта на посредническите услуги; 
затрудняване на използването на данни като пречка пред навлизането на пазара 
на трети страни; и използване на практики, насочени към обвързване на 
потребителите; на предприятията следва да се дава възможност да докажат, че 
въпросното поведение е оправдано, но въпреки това следва те да носят 
доказателствената тежест за това; 

 да пояснява, че някои регулаторни средства за защита следва да бъдат налагани 
на всички „системни платформи“, без да е необходимо решение на регулаторен 
орган, като например забрана „системните платформи“ да отдават предимство 
на собствените продукти или да ползват практики, целящи да затрудняват 
потребителите да сменят доставчици, или други форми на дискриминация, които 
изключват или поставят в неизгодно положение други предприятия; 

 да оправомощава регулаторните органи да приемат временни мерки и да налагат 
глоби на „системните платформи“, които не спазват различните регулаторни 
задължения, които са им вменени;

 да гарантира, че трябва да се спазват правата, задълженията и принципите на 
ОРЗД, включително свеждане на данните до минимум, ограничаване в рамките 
на целта, защита на данните още при проектирането и по подразбиране, правни 
основания за обработването;

 да налага високи нива на мерки за оперативна съвместимост, изискващи 
„системните платформи“ да споделят подходящи инструменти, данни, експертен 
опит и ресурси, използвани за ограничаване на рисковете за ползвателите и 
обвързването на потребителите и изкуственото привързване на потребителите 
към една системна платформа без възможност или стимули за смяна на 
цифровите платформи или интернет екосистемите. Като част от тези мерки 
Комисията следва да проучи различни технологии и отворени стандарти и 
протоколи, включително възможността за механичен интерфейс (приложно-
програмен интерфейс), който да позволява на потребителите на конкурентни 
платформи да се свързват със системната платформа и да обменят информация с 
нея. 

VIII. НАДЗОР, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРАВОПРИЛАГАНЕ
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Законодателният акт за цифровите услуги следва да укрепи клаузата за вътрешния 
пазар като крайъгълен камък на цифровия единен пазар, като я допълни с нов 
механизъм за сътрудничество, насочен към подобряване на сътрудничеството и 
взаимната помощ между държавите членки , по-специално между държавата по 
произход, в която е установен доставчикът на услуги, и приемащата държава, в която 
доставчикът предлага своите услуги. 

Надзорът и правоприлагането на законодателния акт за цифровите услуги следва да 
бъдат подобрени чрез създаването на централен регулаторен орган, който да отговаря 
за надзора на спазването на този акт и да подобри външното наблюдение, проверката на 
дейностите на платформите и по-доброто правоприлагане. 

Централният регулаторен орган следва да даде приоритет на сътрудничеството между 
държавите членки за решаване на сложни трансгранични въпроси; за тази цел той 
следва да работи заедно с мрежата от независими национални правоприлагащи органи 
и да разполага с подробни и широки правомощия за правоприлагане, за да стартира 
инициативи и разследвания по трансгранични системни въпроси.

Централният регулатор следва да координира работата на различните органи, които се 
занимават с незаконно съдържание онлайн, да налага спазването на изискванията, да 
налага глоби и да може да извършва одит на посредници и платформи. 

Централният регулаторен орган следва да докладва на институциите на Съюза и да 
поддържа „табло с показатели за платформите“ със съответната информация относно 
резултатите на онлайн платформите.

Законодателният акт за цифровите услуги следва също така да въведе новите елементи, 
свързани с правоприлагането, в член 16 от Директивата за електронната търговия по 
отношение на саморегулирането. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Важно е да се признае съществената роля на Директивата за електронната търговия за 
насърчаване на електронната търговия в Европа. От нейното приемане през 2000 г. 
насам директивата се превърна в крайъгълен камък на цифровия единен пазар, който, с 
нарастващата цифровизация на икономиката и на обществото, следва понастоящем да 
бъде в основата на целия проект за вътрешния пазар. 

20 години по-късно обаче възникват нови икономически възможности и 
предизвикателства. Приети са нови правила, свързани с предоставянето на услуги на 
информационното общество, с цел преодоляване на съществуващите неясноти и 
предизвикателства. Също така много нови цифрови услуги се развиха отвъд 
съществуващата правна рамка на ЕС и въпреки опитите на Съда на ЕС да запълни 
някои от настоящите правни пропуски.

В контекста на ангажимента на Комисията да представи нов законодателен пакет в 
областта на цифровите услуги, настоящият доклад има за цел да даде ориентири на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент 
във връзка с реформата на Директивата за електронната търговия и специфичните 
препоръки относно решаващите елементи на тази реформа и евентуалния обхват и 
съдържание на бъдещия законодателен акт за цифровите услуги, обявен от Комисията в 
съобщението ѝ относно стратегията в областта на цифровите технологии от февруари 
2020 г.

Докладчикът положи усилия за провеждане на възможно най-широка и прозрачна 
консултация със заинтересованите страни, за да се гарантира, че докладът засяга 
реални проблеми, и за да се ограничат ненужните нежелани последствия.

Докладчикът препоръчва да се запазят основополагащите принципи на електронната 
търговия, когато няма достатъчно данни, които да оправдават промяна в нея, като 
например клаузата за вътрешния пазар и освобождаването от отговорност за 
незаконното онлайн съдържание в полза на някои платформи и при определени 
условия.

Въпреки това, като се има предвид нарастващото значение на онлайн платформите и в 
резултат на обмена на мнения с експерти и заинтересовани страни, докладчикът 
отбелязва, че е необходимо да се гарантира по-добра защита на потребителите и да се 
преодолеят рисковете от разпокъсване на цифровия единен пазар.

Въз основа на оценката си за Директивата за електронната търговия докладчикът 
предлага някои подобрения на директивата и конкретни предложения за бъдещите 
разпоредби на законодателния акт за цифровите услуги. Препоръките са представени в 
няколко основни структурни части. 

Общи принципи
Докладчикът предлага да се използва подход за изграждане на законодателния акт за 
цифровите услуги въз основа на правилата, които понастоящем се прилагат за 
цифровите услуги, а именно Директивата за електронната търговия и Регламента 



PE648.474v02-00 22/23 PR\1203712BG.docx

BG

относно отношенията между платформите и предприятията.

Той също така е на мнение, че основните принципи на Директивата за електронната 
търговия, например клаузата за вътрешния пазар, свободата на установяване и 
забраната за налагане на общо задължение за контрол, трябва да бъдат допълнени с 
принципите, че „това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн“, както и за 
защита на потребителите и безопасност на ползвателите.

Обхват 
Докладчикът предлага законодателният акт за цифровите услуги да обхваща всички 
цифрови услуги, а не да се съсредоточава единствено върху онлайн платформите. Той 
следва да обхваща и дружества, които не са установени в ЕС, но предоставят услугите 
си на потребителите в ЕС.

Определения 
Определенията, които определят обхвата на ДЕТ, се оказаха стабилни във времето и 
приложими за различни цифрови модели на стопанска дейност. Въпреки това, когато 
става въпрос за нови цифрови услуги, е необходима известна яснота и докладчикът 
предлага да се изяснят съществуващите определения в Директивата за електронната 
търговия и когато е необходимо, да се въведат нови елементи, за да се запълнят 
съществуващите пропуски.

Задължения за надлежна проверка 
Докладчикът предлага законодателният акт за цифровите услуги да въведе ясни 
задължения за надлежна проверка, прозрачност и предоставяне на информация. Новите 
елементи следва да подобрят общите изисквания за предоставяне на информация, да 
въведат справедливи договорни и общи условия и да засилят изискванията за 
прозрачност по отношение на търговските съобщения. Тези мерки следва да бъдат 
засилени с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Изкуствен интелект
Докладчикът счита, че въпросите, свързани с услугите, основани на ИИ, като 
прозрачност, отчетност, оценка на риска и отговорност, следва да бъдат разгледани по 
подходящ начин в законодателния акт за цифровите услуги, за да се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите.

Справяне с незаконното онлайн съдържание 
Докладчикът счита, че законодателният акт за цифровите услуги следва да осигури 
яснота и насоки относно борбата с незаконното съдържание онлайн. 

Като се има предвид успехът на подхода за определяне на области на ограничаване 
на отговорността за цифровите платформи – области, понастоящем обхванати от ДЕТ 
(членове 12 – 14: обикновен пренос, кеширане и съхраняване на информация – 
хостинг), този подход, трябва да се запази, както и да се запази член 15. За да се 
подобри ефективността на правилата, в законодателния акт за цифровите услуги следва 
да бъде включена цялостна рамка за процес на уведомяване и предприемане на 
действия с подробни разпоредби относно обмена на уведомления и оценяването им. 

Докладчикът подкрепи този подход и разработи подробни препоръки относно точните 
права, задължения, процеси и срокове за всяка стъпка от процедурата за уведомяване и 
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предприемане на действия. 

Освен това докладчикът счита, че един по-съгласуван подход на европейско равнище, 
като се вземат предвид различните видове съдържание, ще направи борбата срещу 
незаконното съдържание по-ефективна, и за тази цел той също така предлага 
Комисията да изясни различията в прилагането и критериите за активни и пасивни 
доставчици на хостинг услуги.
 
Накрая, но не на последно място, докладчикът счита, че основните права следва да 
бъдат защитени по-ефективно чрез въвеждане на няколко предпазни мерки срещу често 
прекомерно премахване на законно съдържание, например прозрачност по отношение 
на премахването на съдържание, обработката на такива случаи, грешките, участниците 
и уведомленията, както и въвеждане на възможността за механизъм за извънсъдебно 
уреждане на спорове с цел подпомагане на решаването на жалбите на засегнатите 
потребители. 

Онлайн места за търговия
Докладчикът счита, че могат да бъдат направени няколко подобрения на пакета за 
законодателния акт за цифровите услуги по отношение на онлайн местата за търговия, 
които могат да улеснят продажбата и разпространението на незаконни и опасни 
продукти, несъответстващи на правилата на ЕС относно безопасността на продуктите и 
негарантиращи в достатъчна степен правата на потребителите. 

Еx-ante регулиране на системните платформи 
Докладчикът счита, че Комисията следва да представи предложение съгласно 
законодателния акт за цифровите услуги, което да гарантира, че системната роля на 
конкретни онлайн платформи няма да застраши вътрешния пазар чрез несправедливо 
изключване на иновативните навлизащи на пазара участници, включително МСП. 
Големите платформи със значителни мрежови ефекти, които могат да действат като де 
факто „онлайн пазачи на информационния вход“, следва да имат специални 
отговорности.

Надзор и сътрудничество
Докладчикът счита, че като се има предвид трансграничният характер на цифровите 
услуги, ефективният надзор и сътрудничеството между държавите членки са от 
жизненоважно значение за гарантиране на правилното прилагане на новата правна 
рамка, и за тази цел предлага създаването на европейски орган и мрежа от 
правоприлагащи органи. 
Такъв подход изисква, от една страна, хармонизиране на основните правила, насочени 
към защита на потребителите, а от друга страна, сътрудничество и взаимопомощ между 
компетентните органи на държавите членки, отговорни за прилагането на правилата.


