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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за 
цифровите пазари)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0842),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението до Парламента (C9-0419/2020),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ХХХ, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ХХХ,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид становищата на комисията по икономически и парични въпроси, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 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 (A9-0000/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Трайно установената и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността или предвидимостта за 
постигане на такава позиция в бъдеще 
се проявява по-специално при 
ограничаване на достъпността на 
позицията на доставчика на основната 
платформена услуга. Такъв може да 
бъде случаят, когато този доставчик е 
предоставял основна платформена 
услуга на много голям брой бизнес 
ползватели и крайни ползватели в поне 
три държави членки в продължение на 
поне три години.

(21) Трайно установената и постоянна 
позиция при осъществяване на 
дейността или предвидимостта за 
постигане на такава позиция в бъдеще 
се проявява по-специално при 
ограничаване на достъпността на 
позицията на доставчика на основната 
платформена услуга. Такъв може да 
бъде случаят, когато този доставчик е 
предоставял основна платформена 
услуга на много голям брой бизнес 
ползватели и крайни ползватели в поне 
три държави членки в продължение на 
поне три години. В приложение към 
настоящия регламент следва да се 
предостави списък с показатели, 
които да се използват от 
доставчиците на основни 
платформени услуги при измерването 
на активните месечни крайни 
ползватели и активните годишни 
бизнес ползватели.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Такива прагове могат да бъдат 
повлияни от пазарното и техническото 
развитие. Поради това Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, за да уточни 
методологията, определяща дали 
количествените прагове са достигнати, и 
при необходимост редовно да я 
коригира спрямо пазарното и 

(22) Такива прагове могат да бъдат 
повлияни от пазарното и техническото 
развитие. Поради това Комисията 
следва да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, за да уточни 
методологията, определяща дали 
количествените прагове са достигнати, 
както и да актуализира списъка с 
показатели, посочен в приложението 
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технологичното развитие. Това е от 
особено значение във връзка с прага, 
отнасящ се до пазарната капитализация, 
който следва да се индексира на 
подходящи интервали.

към настоящия регламент, и при 
необходимост редовно да я коригира 
спрямо пазарното и технологичното 
развитие. Това е от особено значение 
във връзка с прага, отнасящ се до 
пазарната капитализация, който следва 
да се индексира на подходящи 
интервали.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги, които достигат
количествените прагове, но са в 
състояние да представят 
достатъчно обосновани доводи, за да 
докажат, че при обстоятелствата, 
при които функционира съответната 
основна платформена услуга, те не 
отговарят на обективните изисквания за 
пазач на информационния вход, не 
трябва да бъдат посочвани директно, 
а само при условие че е предвидено 
допълнително проучване. Тежестта за 
представяне на доказателства за това, че 
презумпцията, произтичаща от 
изпълнението на количествените 
прагове, не следва да се прилага за 
конкретен доставчик, следва да се носи 
от въпросния доставчик. В своята 
оценка Комисията следва да вземе 
предвид само елементите, които се 
отнасят пряко до изискванията за 
определяне на пазач на 
информационния вход, а именно дали 
това е важен портал, който се 
управлява от доставчик със 
значително въздействие на 
вътрешния пазар, с трайно 
установена и постоянна позиция, 
която е действителна или 

(23) Доставчиците на основни 
платформени услуги следва да могат 
да докажат, че въпреки че са 
достигнали количествените прагове, 
поради изключителните 
обстоятелства, при които 
функционира съответната основна 
платформена услуга, те не отговарят на 
обективните изисквания за определяне 
като пазач на информационния вход.
Те могат да отговарят на условията 
единствено ако са в състояние да 
представят убедителни 
доказателства в подкрепа на това. 
Тежестта за представяне на убедителни
доказателства за това, че презумпцията, 
произтичаща от изпълнението на 
количествените прагове, не следва да се 
прилага за конкретен доставчик, следва 
да се носи от въпросния доставчик. 
Когато доставчикът възпрепятства 
значително проучването, като не се 
съобразява с предприетите от 
Комисията мерки за проучване, 
Комисията следва да може да вземе 
решение, като се позове на 
количествените прагове и наличните 
факти.
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предвидима. Всяка обосновка по 
икономически причини, която се 
стреми да докаже ефективност, 
произтичаща от специфичен тип 
поведение от страна на доставчика 
на основни платформени услуги, 
следва да се отхвърля, тъй като не е 
относима към посочването за пазач 
на информационния вход. Когато 
доставчикът възпрепятства значително 
проучването, като не се съобразява с 
предприетите от Комисията мерки за 
проучване, Комисията следва да може 
да вземе решение, като се позове на 
количествените прагове.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Бързопроменящият се и сложен 
технологичен характер на основните 
платформени услуги изисква редовен 
преглед на статута на пазачите на 
информационния вход, включително 
тези, за които се предвижда в близко 
бъдеще да постигнат трайно установена 
и постоянна позиция при осъществяване 
на тяхната дейност. За да се осигури 
необходимата сигурност на участниците 
на пазара, включително на пазачите на 
информационния вход, по отношение на 
приложимите законови задължения, е 
необходимо да се определи срок за 
такъв редовен преглед. Важно е също 
така такива прегледи да се извършват 
редовно и най-малко на всеки две
години.

(30) Бързо променящият се и сложен 
технологичен характер на основните 
платформени услуги изисква редовен 
преглед на статута на пазачите на 
информационния вход, включително 
тези, за които се предвижда в близко 
бъдеще да постигнат трайно установена 
и постоянна позиция при осъществяване 
на тяхната дейност. За да се осигури 
необходимата сигурност на участниците 
на пазара, включително на пазачите на 
информационния вход, по отношение на 
приложимите законови задължения, е 
необходимо да се определи срок за 
такъв редовен преглед. Важно е също 
така такива прегледи да се извършват 
редовно и най-малко на всеки три
години.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията за всички свои 
планирани и приключени придобивания 
на други доставчици на основни 
платформени услуги или всякакви други 
услуги, предоставяни в рамките на 
цифровия сектор. Подобна информация 
не само следва да послужи за посочения 
по-горе процес на преглед относно 
статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент.

(31) За да се гарантират 
ефективността на прегледа на статута на 
пазач на информационния вход, както и 
възможността за коригиране на списъка 
на предоставяните от него основни 
платформени услуги, пазачите на 
информационния вход следва да 
уведомят Комисията и други 
компетентни национални органи за 
всички свои планирани и приключени 
придобивания на други доставчици на 
основни платформени услуги или 
всякакви други услуги, предоставяни в 
рамките на цифровия сектор. Подобна 
информация не само следва да послужи 
за посочения по-горе процес на преглед 
относно статута на отделните пазачи на 
информационния вход, но също така ще 
предостави информация, която е от 
основно значение за мониторинга на по-
широките тенденции на достъпност в 
цифровия сектор, поради което може да 
бъде полезен фактор, който да бъде взет 
предвид в контекста на проучванията на 
пазара, предвидени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 

(32) За да се гарантират 
справедливостта и достъпността на 
основните платформени услуги, 
предоставяни от пазачите на 
информационния вход, е необходимо по 



PE692.792v01-00 10/92 PR\1231257BG.docx

BG

отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат от пазач на информационния 
вход по отношение на всякакви 
практики, независимо от тяхната 
форма и независимо от това дали са от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер, доколкото дадена 
практика съответства на вида
практика, която е предмет на едно от 
задълженията по настоящия 
регламент.

отношение на тези услуги да бъде 
предоставен набор от хармонизирани 
задължения по ясен и недвусмислен 
начин. Такива правила са необходими за 
преодоляване на риска от вредни 
последици от нелоялни практики, 
наложени от пазачи на информационния 
вход, в полза на бизнес средата при 
съответните услуги, в полза на 
ползвателите и в крайна сметка в полза 
на обществото като цяло. Предвид 
бързопроменящия се и динамичен 
характер на цифровите пазари и 
значителната икономическа сила на 
пазачите на информационния вход е 
важно тези задължения да се прилагат 
ефективно, без да се заобикалят. За тази 
цел въпросните задължения следва да се 
прилагат по отношение на всякакво 
поведение от страна на пазач на 
информационния вход, независимо от 
тяхната форма и независимо от това 
дали са от договорен, търговски, 
технически или друг характер, 
доколкото подобно поведение може на
практика да има предмет или ефект, 
равностоен на практиките, които са 
забранени по силата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 

(33) Определените в настоящия 
регламент задължения, се ограничават 
до необходимото и оправданото за 
справяне с нелоялността на 
идентифицираните практики от страна 
на пазачите на информационния вход, 
както и до гарантирането на 
достъпността по отношение на 
основните платформени услуги, 
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предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
в случай че натрупаният опит, например 
при прилагането на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, показва, че 
те имат особено отрицателно пряко 
въздействие върху бизнес ползвателите 
и крайните ползватели. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са
идентифицирани наскоро, след 
задълбочено проучване, като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

предоставяни от пазачи на 
информационния вход. Поради това 
задълженията следва да съответстват на 
онези практики, които се считат за 
нелоялни, като се вземат предвид 
характеристиките на цифровия сектор, и 
в случай че натрупаният опит, например 
при прилагането на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, показва, че 
те имат особено отрицателно пряко 
въздействие върху бизнес ползвателите 
и крайните ползватели. Освен това е 
необходимо да се предвиди 
възможността за регулаторен диалог с 
пазачите на информационния вход за 
приспособяване на тези задължения, 
които вероятно ще изискват 
специфични мерки за прилагане, за да се 
гарантират тяхната ефективност и 
пропорционалност. Задълженията 
следва да се актуализират само след 
цялостно проучване на естеството и 
въздействието на специфични практики, 
които е възможно да са 
идентифицирани наскоро като нелоялни 
или ограничаващи достъпността по 
същия начин, както нелоялните 
практики, определени в настоящия 
регламент, макар че потенциално 
избягват обхвата на настоящия набор от 
задължения.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 

(36) Съчетаването на данни за 
крайните ползватели от различни 
източници или автоматичното влизане 
на ползватели в различни услуги на 
пазачите на информационния вход дава 
на последните потенциални предимства 
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по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да дадат 
възможност на крайните си потребители 
свободно да изберат да се включат в 
такива бизнес практики, чрез 
предлагане на по-малко 
персонализирана алтернатива. 
Възможността следва да обхваща 
всички възможни източници на лични 
данни, включително собствените услуги 
на контрольора на качество, както и 
уебсайтове на трети страни, които 
следва да бъдат проактивно представени 
на крайния ползвател по изричен, ясен и 
пряк начин.

по отношение на натрупването на 
данни, като по този начин се създават 
пречки за навлизането на пазара. За да 
се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не 
възпрепятстват несправедливо 
достъпността на основните 
платформени услуги, те следва да дадат 
възможност на крайните си потребители 
свободно да изберат да се включат в 
такива бизнес практики, чрез 
предлагане на по-малко 
персонализирана, но равностойна
алтернатива. Възможността следва да 
обхваща всички възможни източници на 
лични данни, включително собствените 
услуги на контрольора на качество, 
както и уебсайтове на трети страни, 
които следва да бъдат проактивно 
представени на крайния ползвател по 
изричен, ясен и пряк начин.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи 
възможността на бизнес ползвателите на 
техните посреднически онлайн услуги 
да предлагат свои стоки или услуги на 
крайни ползватели при по-благоприятни 
условия, включително цена, чрез други 
посреднически онлайн услуги. Подобни 
ограничения оказват значителен 
възпиращ ефект върху бизнес 
ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
между платформи, което от своя страна 

(37) Поради своята позиция пазачите 
на информационния вход могат да 
ограничат в определени случаи, чрез 
налагането на договорни ред и 
условия, възможността на бизнес 
ползвателите на техните посреднически 
онлайн услуги да предлагат свои стоки 
или услуги на крайни ползватели при 
по-благоприятни условия, включително 
цена, чрез други посреднически онлайн 
услуги. Подобни ограничения оказват 
значителен възпиращ ефект върху 
бизнес ползвателите на пазачите на 
информационния вход от гледна точка 
на използването от тяхна страна на 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, ограничаващи достъпността 
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ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

между платформи, което от своя страна 
ограничава избора на алтернативни 
посреднически онлайн канали за 
крайните ползватели. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги на 
пазачите на информационния вход 
могат свободно да избират 
алтернативни посреднически онлайн 
услуги, и за да се разграничат 
условията, при които предлагат 
продуктите или услугите си на своите 
крайни ползватели, не следва да се 
приема, че пазачите на информационния 
вход ограничават избора на бизнес 
ползвателите за разграничаване на 
търговските условия, включително 
цената. Такова ограничение следва да се 
прилага по отношение на всяка мярка с 
равностоен ефект, като например 
комисионните с увеличен размер или 
отписването на офертите на бизнес 
ползвателите.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход. И обратно, 
крайните ползватели също трябва да 

(38) За да се предотврати по-
нататъшното засилване на зависимостта 
на пазачите на информационния вход от 
основните платформени услуги, бизнес 
ползвателите на тези пазачи на 
информационния вход трябва да бъдат 
свободни да популяризират и да избират 
канала за разпространение, който считат 
за най-подходящ, за да взаимодействат с 
всички крайни ползватели, които тези 
бизнес ползватели вече са придобили 
чрез основни платформени услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход, и за което 
основната е била възмездена парично. 
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бъдат свободни да избират оферти на 
такива бизнес ползватели и да сключват 
договори с тях или чрез основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
или ограничавана способността на 
крайните ползватели свободно да 
придобиват съдържание, абонаменти, 
функции или други елементи извън 
основните платформени услуги на 
пазачите на информационния вход. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такива услуги чрез софтуерно 
приложение, функциониращо на 
основната им платформена услуга. 
Например абонатите на онлайн 
съдържание, закупено извън софтуерно 
приложение, изтеглено или закупено от 
магазин за софтуерни приложения, не 
трябва да имат ограничен достъп до 
такова онлайн съдържание в софтуерно 
приложение на основна платформена 
услуга на пазача на информационния 
вход само защото е закупено извън 
такова софтуерно приложение или 
магазин за софтуерни приложения.

И обратно, крайните ползватели също 
трябва да бъдат свободни да избират 
оферти на такива бизнес ползватели и да 
сключват договори с тях или чрез 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход, ако е 
приложимо, или чрез директния канал 
за разпространение на бизнес 
ползвателя, или чрез друг непряк канал 
за разпространение, който може да се 
използва от този бизнес ползвател. Това 
следва да се прилага за 
популяризирането на оферти и 
сключването на договори между бизнес 
ползватели и крайни ползватели. Освен 
това не следва да бъде възпрепятствана 
или ограничавана способността на 
крайните ползватели свободно да 
придобиват съдържание, абонаменти, 
функции или други елементи извън 
основните платформени услуги на 
пазачите на информационния вход. По-
специално следва да се избягва пазачите 
на информационния вход да 
ограничават достъпа на крайните 
ползватели до услуги и използването на 
такива услуги чрез софтуерно 
приложение, функциониращо на 
основната им платформена услуга. 
Например абонатите на онлайн 
съдържание, закупено извън софтуерно 
приложение, изтеглено или закупено от 
магазин за софтуерни приложения, не 
трябва да имат ограничен достъп до 
такова онлайн съдържание в софтуерно 
приложение на основна платформена 
услуга на пазача на информационния 
вход само защото е закупено извън 
такова софтуерно приложение или 
магазин за софтуерни приложения.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

(39) За да се гарантира справедлива 
търговска среда и да се защити 
достъпността на цифровия сектор, е 
важно да се гарантира правото на бизнес 
ползвателите да изразяват пред 
съответните административни или 
други публични органи опасения 
относно нелоялното поведение от 
страна на пазачи на информационния 
вход, включително пред национални 
съдилища. Например бизнес ползватели 
могат да поискат да подадат жалба 
срещу различни видове нелоялни 
практики, като например 
дискриминационни условия за достъп, 
необосновано закриване на профили на 
бизнес ползватели или неясни 
основания за изваждането на продукти 
от списъка. Поради това следва да бъде 
забранена всяка практика, която по 
някакъв начин би възпрепятствала 
такава възможност за изразяване на 
опасения или търсене на налични 
средства за защита, например чрез 
клаузи за поверителност в споразумения 
или други писмени условия. Това не 
трябва да засяга правото на бизнес 
ползвателите и пазачите на 
информационния вход да определят в 
своите споразумения условията за 
използване, включително използването 
на законни механизми за разглеждане на 
жалби, в това число всяко използване на 
алтернативни механизми за разрешаване 
на спорове, или на компетентността на 
конкретни съдилища съгласно 
съответното законодателство на Съюза 
и националното законодателство. Това 
следва също така да не засяга ролята на 
пазачите на информационния вход в 
борбата срещу незаконното съдържание 
онлайн.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 
платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е станал 
по-непрозрачен след въвеждането на 
новото законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния живот, а 
се очаква да стане още по-непрозрачен с 
обявеното премахване на бисквитките 
на трети страни. Това често води до 
липса на информация и знания за 
рекламодателите и издателите относно 
условията на рекламните услуги, които 
закупуват, и се възпрепятства 
способността им да сменят 
алтернативни доставчици на онлайн 
рекламни услуги. Освен това е вероятно 
разходите за онлайн реклама да бъдат 
по-високи, отколкото биха били в по-
справедлива, по-прозрачна и по-
достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 
Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят, при поискване 
и доколкото това е възможно,
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
рекламни услуги, предоставяни като 

(42) Често условията, съгласно които 
пазачите на информационния вход 
предоставят онлайн рекламни услуги на 
бизнес ползвателите, включително 
рекламодателите и издателите, са 
непрозрачни и неясни. Тази неяснота е 
свързана отчасти с практиките на някои 
платформи, но се дължи и на самата 
сложност на съвременната програмна 
реклама. Счита се, че секторът е станал 
по-непрозрачен след въвеждането на 
новото законодателство в областта на 
неприкосновеността на личния живот, а 
се очаква да стане още по-непрозрачен с
обявеното премахване на бисквитките 
на трети страни. Това често води до 
липса на информация и знания за 
рекламодателите и издателите относно 
условията на рекламните услуги, които 
закупуват, и се възпрепятства 
способността им да сменят 
алтернативни доставчици на онлайн 
рекламни услуги. Освен това е вероятно 
разходите за онлайн реклама да бъдат 
по-високи, отколкото биха били в по-
справедлива, по-прозрачна и по-
достъпна платформена среда. По-
високите разходи е вероятно да бъдат 
отразени в цените, които крайните 
ползватели плащат за много ежедневни 
продукти и услуги, като разчитат на 
използването на онлайн реклама. 
Поради това със задълженията за 
прозрачност от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да предоставят безплатна, 
ефективна, висококачествена, 
постоянна и подавана в реално време
информация на рекламодателите и 
издателите, на които предоставят 
онлайн рекламни услуги, която да 
позволява на двете страни да разберат 
цената, платена за всяка от различните 
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част от същата рекламна верига на 
стойността.

рекламни услуги, предоставяни като 
част от същата рекламна верига на 
стойността, както и наличността и 
видимостта на рекламата.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения на 
собствената си основна платформена 
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения.

(46) Даден пазач на информационния 
вход може да използва различни 
средства, за да постави в по-
благоприятно положение собствените си 
услуги или продукти на своята основна 
платформена услуга, което е в ущърб на 
същите или подобни услуги, получавани 
от крайните ползватели чрез трети 
страни. Такъв може да бъде например 
случаят, при който определени 
софтуерни приложения или услуги се 
инсталират предварително от пазач на 
информационния вход. За да дадат 
възможност на крайния ползвател да 
направи избор, пазачите на 
информационния вход следва да не 
пречат на крайните ползватели да 
деинсталират всички предварително 
инсталирани софтуерни приложения на 
собствената си оперативна система
услуга и по този начин да поставят в по-
благоприятно положение собствените си 
софтуерни приложения.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 48



PE692.792v01-00 18/92 PR\1231257BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 

(48) Пазачите на информационния 
вход често са вертикално интегрирани и 
предлагат на крайните ползватели 
определени продукти или услуги чрез 
своите собствени основни платформени 
услуги или чрез бизнес ползвател, по 
отношение на когото упражняват 
контрол, което често води до конфликт 
на интереси. Това може да включва 
ситуацията, при която даден пазач на 
информационния вход предлага своите 
посреднически онлайн услуги чрез 
онлайн търсачка. Когато предлагат тези 
продукти или услуги на основната 
платформена услуга, пазачите на 
информационния вход могат да запазят 
по-добра позиция за собственото си 
предложение от гледна точка на 
класирането, за разлика от продуктите 
на трети страни, които също 
функционират на тази основна 
платформена услуга. Това може да се 
случи например при продукти или 
услуги, включително други основни 
платформени услуги, които се класират 
в резултатите, съобщавани чрез онлайн 
търсачките, или които са частично или 
изцяло включвани в резултатите от 
онлайн търсачките, групите от 
резултати, специализирани по 
определена тема, показвани заедно с 
резултатите от онлайн търсачки, които 
се разглеждат или се използват от 
определени крайни ползватели като 
услуга, която е различна или 
допълнителна към онлайн търсачката. 
Друг пример за това са софтуерни 
приложения, които се разпространяват 
чрез магазини за софтуерни 
приложения, или продукти или услуги, 
които добиват голяма популярност и се 
показват в информационния канал на 
социална мрежа, или продукти или 
услуги, класирани в резултатите от 
търсенето или показвани на онлайн 
пазар. При тези обстоятелства пазачът 
на информационния вход изпълнява 
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двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

двойна роля като посредник за 
доставчици на трети страни и като пряк 
доставчик на продукти или услуги на 
пазача на информационния вход, което 
води до конфликт на интереси. 
Следователно тези пазачи на 
информационния вход имат 
способността да застрашават директно 
достъпността на тези продукти или 
услуги на въпросните основни 
платформени услуги, което е в ущърб на 
бизнес ползвателите, които не са под 
контрола на пазача на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране на основната 
платформена услуга, независимо дали 
чрез правни, търговски или технически 
средства, което е в полза на продуктите 
или услугите, предлагани от самия него, 
или чрез бизнес ползвател, който е под 
негов контрол. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно, следва да 
се гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
която може да има ефект, равностоен на 

(49) В тези случаи пазачът на 
информационния вход не следва да се 
ангажира по какъвто и да е начин с 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране или показване
на основната платформена услуга, 
независимо дали чрез правни, търговски 
или технически средства, което е в 
полза на продуктите или услугите, 
предлагани от самия него, или чрез 
бизнес ползвател, който е под негов 
контрол. За да се гарантира, че това 
задължение е ефективно, следва да се 
гарантира, че прилаганите по 
отношение на такова класиране условия 
са също поначало справедливи. 
Класирането в този контекст следва да 
обхваща всички форми на относителна 
приоритетна позиция, включително 
показване, класиране, свързване или 
гласови резултати. За да се гарантира, че 
това задължение е ефективно и не може 
да бъде заобиколено, то следва да се 
прилага и по отношение на всяка мярка, 
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диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение.34

която може да има ефект, равностоен на 
диференцирано или преференциално 
третиране при класиране. Освен това, 
за да се избягват конфликти на 
интереси, от пазачите на 
информационния вход следва да се 
изисква да третират собствените си 
продукти или услуги като отделно 
търговско образувание, което е 
икономически жизнеспособно като 
самостоятелна услуга. Приетите 
съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 
2019/1150 насоки следва също да 
улесняват прилагането и изпълнението 
на настоящото задължение.34

__________________ __________________

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

34 Известие на Комисията: Насоки 
относно прозрачността на класирането 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C 424, 8.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Пазачите на информационния 
вход се ползват от достъп до голям обем 
от данни, които събират, докато 
предоставят основни платформени 
услуги, както и други цифрови услуги. 
За да се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не застрашават 
достъпността на основните 
платформени услуги, както и 
потенциала за иновации на динамичния 
цифров сектор, като ограничават 
способността на бизнес ползвателите да 
пренасят ефективно своите данни, 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели следва да получат ефективен 
и незабавен достъп в структуриран, 

(54) Пазачите на информационния 
вход се ползват от достъп до голям обем 
от данни, които събират, докато 
предоставят основни платформени 
услуги, както и други цифрови услуги. 
За да се гарантира, че пазачите на 
информационния вход не застрашават 
достъпността на основните 
платформени услуги, както и 
потенциала за иновации на динамичния 
цифров сектор, като ограничават 
способността на бизнес ползвателите да 
пренасят ефективно своите данни, 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели или трети страни, 
оторизирани от даден краен 
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масово използван и машинночитаем 
формат до данните, които са 
предоставили или генерирали в 
контекста на използването на 
съответните основни платформени 
услуги на пазача на информационния 
вход. Това следва да се прилага и по 
отношение на всякакви други данни на 
различни равнища на обединение, които 
могат да са необходими за ефективното 
допускане на такава преносимост. 
Следва също така да се гарантира, че 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели могат ефективно да пренасят 
тези данни, например чрез 
висококачествени интерфейси за 
програмиране на приложения. 
Улесняването на смяната или 
многосвързаността следва да доведе от 
своя страна до по-голям избор за бизнес 
ползвателите и крайните ползватели и 
да бъде стимул за иновации за пазачите 
на информационния вход и бизнес 
ползвателите.

ползвател, следва да получат 
ефективен, безплатен и незабавен 
достъп в структуриран, масово 
използван и машинночитаем формат до 
данните, които са предоставили или 
генерирали в контекста на използването 
на съответните основни платформени 
услуги на пазача на информационния 
вход. Това следва да се прилага и по 
отношение на всякакви други данни на 
различни равнища на обединение, които 
могат да са необходими за ефективното 
допускане на такава преносимост. 
Следва също така да се гарантира, че 
бизнес ползвателите и крайните 
ползватели могат ефективно да пренасят 
тези данни, например чрез 
висококачествени интерфейси за 
програмиране на приложения. 
Улесняването на смяната или 
многосвързаността следва да доведе от 
своя страна до по-голям избор за бизнес 
ползвателите и крайните ползватели и 
да бъде стимул за иновации за пазачите 
на информационния вход и бизнес 
ползвателите.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Бизнес ползвателите, които 
използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени от 
такова използване. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 

(55) Бизнес ползвателите, които 
използват големи основни платформени 
услуги, предоставяни от пазачи на 
информационния вход, и крайните 
ползватели на такива бизнес ползватели, 
предоставят и генерират голям обем от 
данни, включително данни, получени от 
такова използване. За да се гарантира, 
че бизнес ползвателите имат достъп до 
генерираните по този начин съответни 
данни, пазачът на информационния вход 
следва да позволи, при поискване, 
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безпрепятствен безплатен достъп до 
такива данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Данните, предоставени или генерирани 
от същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други услуги, 
предоставени от същия пазач на 
информационния вход, могат да бъдат 
от значение, когато това е неразривно 
свързано със съответното искане. За 
тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да възпрепятства 
достъпа на бизнес ползвателите до 
съответните данни, и следва да им 
позволи да получат съгласието на 
крайните му ползватели за такъв достъп 
и извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения.

безпрепятствен безплатен достъп до 
такива данни. Такъв достъп следва да се 
предоставя и на трети страни, които са 
сключили договор с бизнес ползвателя и 
които действат като лица, обработващи 
тези данни за бизнес ползвателя. 
Данните, предоставени или генерирани 
от същите бизнес ползватели и същите 
крайни ползватели на тези бизнес 
ползватели в контекста на други услуги, 
предоставени от същия пазач на 
информационния вход, могат да бъдат 
от значение, когато това е неразривно 
свързано със съответното искане. За 
тази цел даден пазач на 
информационния вход не следва да 
използва каквито и да е договорни или 
други ограничения, за да възпрепятства 
достъпа на бизнес ползвателите до 
съответните данни, и следва да им 
позволи да получат съгласието на 
крайните му ползватели за такъв достъп 
и извличане на данни, когато такова 
съгласие се изисква съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. Пазачите на 
информационния вход следва също да 
улесняват достъпа до тези данни в 
реално време чрез подходящи 
технически мерки, като например 
въвеждане на висококачествени 
интерфейси за програмиране на 
приложения или даване на 
възможност за достъп до данни от 
страна на бизнес ползвателя „на 
място“, без трансфер от страна на 
пазача на информационния вход.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) По-специално пазачите на (57) Пазачите на информационния 
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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 
една и съща услуга, която пазачът на 
информационния вход предлага за себе 

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, 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 
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 
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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].

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 19

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 

(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 
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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.

съответния пазач на информационния 
вход и, когато е целесъобразно, след 
консултации със заинтересованите 
трети страни, да се уточнят 
допълнително с решение 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 20

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 

(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. 
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върху справедливостта и достъпността. Когато се предоставя такова 
освобождаване, Комисията следва да 
прави преглед на своето решение на 
всеки две години.

Or. en

Изменение 21

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 
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; както и 
дали 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.

Or. en
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Изменение 22

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 
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 

(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 систематично
неспазване на едно или няколко от 
определените в настоящия регламент 
задължения. Следователно в такива 
случаи на систематично неспазване
Комисията следва да има правомощието 
да налага всяко средство за правна 
защита, било то поведенческо или 
структурно, което е необходимо за 
гарантирането на ефективно 
спазване на настоящия регламент.
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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 23

Предложение за регламент
Съображение 65

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 

(65) Услугите и практиките в 
основните платформени услуги и 
пазарите, на които те се наместват, 
могат да се променят бързо и в 
значителна степен. Възможно е 
например Комисията да трябва да 
прецени в кратък срок дали към 
списъка на услугите на основните 
платформени услуги трябва да бъдат 
добавени нови услуги, като например 
гласови услуги. 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. 
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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 24

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
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Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 75 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75a) За да се улесни 
сътрудничеството и координацията 
между Комисията и държавите 
членки в техните действия по 
правоприлагане, следва да бъде 
създадена група от регулаторни 
органи с отговорности в цифровия 
сектор, която да има правомощието 
да дава експертни съвети на 
Комисията по редица решения, с 
които се установява, че групата от 
регулатори следва да дава 
възможност за обмен на информация 
и най-добри практики между 
държавите членки, за по-добро 
наблюдение и по този начин за 
укрепване на прилагането на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на член 3, 
член 6, членове 12 и 13, членове 15, 16 и 
17, член 20, членове 22 и 23, член 25 и 
член 30 от настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези изпълнителни 
правомощия следва да бъдат

(76) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на член 3, член 
5, член 6, членове 12 и 13, членове 15, 
16 и 17, член 20, членове 22 и 23, 
член 25 и член 30 от настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези изпълнителни 
правомощия следва да бъдат
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упражняванив съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвет1. 

упражняванив съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвет1.

__________________ __________________

1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 27

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 
съгласно настоящия регламент и по 
отношение на актуализирането на 
задълженията, определени в 
настоящия регламент, когато въз 

(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 
съгласно настоящия регламент. От 
особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации и тези 
консултации да бъдат проведени в 
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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.

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 28

Предложение за регламент
Съображение 77 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77a) Националните съдилища ще 
играят важна роля при прилагането 
на настоящия регламент и следва да 
имат право да изискват от 
Комисията да им изпраща 
информация или становища по 
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въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент. Същевременно 
Комисията следва да може да 
представя устни или писмени 
коментари пред съдилищата на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 29

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 
чрез определяне на хармонизирани 
правила, които гарантират в цифровия 
сектор в целия Съюз достъпни и 
справедливи пазари, на които 
присъстват пазачи на информационния 
вход.

Or. en

Изменение 30

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 

5. За да се предотвратява 
разпокъсването на вътрешния пазар,
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 
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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.

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 31

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) № 139/200438 на Съвета 
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; 
Регламент (ЕО) № 139/200438 на Съвета 
и национални правила относно контрола 
върху сливанията; Регламент (ЕС) 
2019/1150 и Регламент (ЕС) …./... на 
Европейския парламент и на Съвета39.

__________________ __________________
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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 32

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, 
включително националните 
съдилища, 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.

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) междуличностни съобщителни 
услуги без номер;

д) междуличностни съобщителни 
услуги без номер, предоставяни от 
други основни платформени услуги;

Or. en
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Изменение 34

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“, 
предоставяни от други основни 
платформени услуги;

Or. en

Изменение 35

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) онлайн 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);

Or. en

Изменение 36

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, 

(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, 
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буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за изпълнение, идентификация 
или рекламна;

буква й) от Директива (ЕС) 2015/2366, 
услуги за идентификация или реклама;

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a

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; 

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 10 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 100 млрд. евро през последната 
финансова година и предоставя основна 
платформена услуга в поне три държави 
членки;

Or. en

Обосновка

Законодателният акт за цифровите пазари следва да бъде ясно насочен към 
платформите, които играят неоспорима роля като пазачи на информационния вход 
поради своя размер и въздействието си върху вътрешния пазар. За тази цел е 
целесъобразно да се увеличат количествените прагове и да се добави – като 
допълнително условие дружествата да бъдат определени като пазачи на 
информационния вход съгласно член 3, параграф 2 от регламента – че те са 
доставчици не само на една, но поне на две основни платформени услуги. 
Предоставянето на две или повече основни платформени услуги също е важен 
показател за ролята на тези дружества като доставчици на екосистема от услуги.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б – алинея 1
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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 две или 
повече основни платформени услуги, 
всяка от които е 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; Месечните активни крайни 
ползватели и годишните активни 
бизнес ползватели се измерват, като 
се вземат предвид показателите, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Списък на показателите следва да бъде добавен като приложение към настоящия 
регламент, което дава възможност на доставчиците на основни платформени услуги 
да знаят предварително как да измерват броя на месечните активни крайни 
ползватели и годишните активни бизнес ползватели съгласно член 3, параграф 2.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 



PR\1231257BG.docx 39/92 PE692.792v01-00

BG

случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

случай, когато други основни 
платформени услуги достигат 
поотделно праговете по параграф 2, 
буква б).

Or. en

Обосновка

Определянето на дадено дружество като пазач на информационния вход следва да 
бъде бърза процедура. Един месец изглежда подходящ за издаване на решение за 
определяне.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 убедителни и
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 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2
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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

Обосновка

Когато определянето се основава на количествените и обективните критерии по член 
3, параграф 2, дружествата, определени като „пазачи на информационния вход“, 
следва да могат да оспорят определянето само когато съществуват убедителни 
доказателства, че те не отговарят на изискванията на параграф 1. Задълбоченият 
анализ по член 3, параграф 6 не следва да се изисква (нито би бил обоснован), когато 
дружествата отговарят на количествените презумпции по член 3, параграф 2.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато доставчикът на 
основна платформена услуга не успее 
да предостави в рамките на срока, 
определен от Комисията, цялата 
съответна информация, която се 
изисква, за да се оцени неговото 
посочване като пазач на 
информационния вход съгласно член 3, 
параграф 2, Комисията е 
оправомощена да посочи съответния 
доставчик като пазач на 
информационния вход въз основа на 
наличните факти.

Or. en

Обосновка

Ако дружествата не сътрудничат при предоставянето на информация на 
Комисията, Комисията следва да може да посочи дадено дружество като пазач на 



PR\1231257BG.docx 41/92 PE692.792v01-00

BG

информационния вход въз основа на наличните факти.

Изменение 43

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).

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, да актуализира 
списъка на показателите, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, при и, когато е необходимо, 
редовно да я коригира спрямо пазарното 
и технологичното развитие, по-
специално по отношение на прага в 
параграф 2, буква а).

Or. en

Обосновка

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да актуализира списъка с 
показатели, посочени в приложението, като се вземат предвид пазарните и 
технологичните промени.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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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доводи в съответствие с параграф 4.

Or. en

Обосновка

Обосновка Задълбоченият анализ по член 3, параграф 6 следва да не се изисква (нито 
би бил обоснован), когато дружествата отговарят на количествените презумпции по 
член 3, параграф 2.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 2– буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) степента на многосвързаност 
сред бизнес ползвателите и крайните 
ползватели;

Or. en

Обосновка

Степента на многосвързаност е важен показател за оценка на статуса на пазачите 
на информационния вход, който следва да бъде добавен изрично в член 3, параграф 6.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 4

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 

заличава се
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информационния вход.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – алинея 5

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

Обосновка

Заменен с новата формулировка в член 3, параграф 4а.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Пазачът на информационния 
вход спазва определените в членове 5 и 
6 задължения в срок от шест месеца 
след включването на основна 
платформена услуга в списъка съгласно 
параграф 7 от настоящия член.

8. Пазачът на информационния 
вход спазва определените в членове 5 и 
6 задължения в срок от четири месеца 
след включването на основна 
платформена услуга в списъка съгласно 
параграф 7 от настоящия член.

Or. en
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно и най-малко веднъж 
на всеки 2 години проверява дали 
посочените пазачи на информационния 
вход продължават да отговарят на 
изискванията, определени в член 3, 
параграф 1, и дали новите доставчици 
на основни платформени услуги 
отговарят на тези изисквания. При 
редовния преглед също така се 
проверява дали списъкът на засегнатите 
основни платформени услуги на пазача 
на информационния вход трябва да бъде 
коригиран.

Комисията редовно и най-малко веднъж 
на всеки три години проверява дали 
посочените пазачи на информационния 
вход продължават да отговарят на 
изискванията, определени в член 3, 
параграф 1, и дали новите доставчици 
на основни платформени услуги 
отговарят на тези изисквания. При 
редовния преглед също така се 
проверява дали списъкът на засегнатите 
основни платформени услуги на пазача 
на информационния вход трябва да бъде 
коригиран.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията публикува и 
актуализира редовно списъка на 
пазачите на информационния вход и 
списъка на основните платформени 
услуги, във връзка с които е необходимо 
непрекъснато да се спазват 
задълженията, определени в членове 5 и 
6.

3. Комисията публикува и 
актуализира редовно и поне на всеки 
две години списъка на пазачите на 
информационния вход и списъка на 
основните платформени услуги, във 
връзка с които е необходимо 
непрекъснато да се спазват 
задълженията, определени в членове 5 и 
6.

Or. en
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се въздържа от съчетаването на 
лични данни, получени от тези основни 
платформени услуги, с лични данни от 
други услуги, предлагани от пазача на 
информационния вход, или с лични 
данни от услуги на трети страни, както 
и от включването на крайни ползватели 
в други услуги на пазача на 
информационния вход с цел съчетаване 
на лични данни, освен ако на крайния 
ползвател не е представен конкретният 
избор и той не е предоставил съгласие 
по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ; 
;

a) се въздържа от съчетаването на 
лични данни, получени от тези основни 
платформени услуги, с лични данни от 
други услуги, предлагани от пазача на 
информационния вход, или с лични 
данни от услуги на трети страни, както 
и от включването на крайни ползватели 
в други услуги на пазача на 
информационния вход с цел съчетаване 
на лични данни, освен ако на крайния 
ползвател не е представен конкретният 
избор и той не е предоставил съгласие 
по смисъла на член 6, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679; 
като алтернативен вариант пазачът 
на информационния вход може да се 
позове на правното основание, 
включено в член 6, параграф 1 от 
посочения регламент, с изключение на 
букви б) и е) от него.

Or. en

Обосновка

Това задължение има за цел да попречи на пазачите на информационния вход да 
злоупотребяват с ОРЗД в контекста на съчетаването на лични данни, получени от 
основни платформени услуги, с лични данни от всякакви други услуги, предлагани от 
пазача на информационния вход.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) позволява на бизнес 
ползвателите да предлагат на крайните 
ползватели едни и същи продукти или 
услуги чрез посреднически онлайн 

б) въздържа се от прилагането на 
договорни задължения, които 
възпрепятстват бизнес ползвателите 
да предлагат на крайните ползватели 
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услуги на трети страни на цени или при 
условия, различни от предлаганите чрез 
посредническите онлайн услуги на 
пазача на информационния вход;

едни и същи продукти или услуги чрез 
посреднически онлайн услуги на трети 
страни на цени или при условия, 
различни от предлаганите чрез 
посредническите онлайн услуги на 
пазача на информационния вход;

Or. en

Обосновка

Това задължение има за цел да се забрани на пазачите на информационния вход да 
ограничават способността на крайните ползватели да участват в многосвързаност; 
то забранява на пазачите на информационния вход да прилагат договорни 
задължения, които не позволяват на бизнес ползвателите да предлагат своите 
стоки/услуги на различни цени/при различни условия (напр. по-добри цени) чрез други 
платформи (т.нар. клаузи за най-облагодетелствана нация (НОН);

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) позволява на бизнес 
ползвателите да популяризират оферти 
за крайни ползватели, придобити чрез 
основната платформена услуга, и да 
сключват договори с тези крайни 
ползватели, независимо от това дали 
за тази цел използват основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход или не, и да 
позволяват на крайните ползватели 
да имат достъп до и да използват 
чрез основната платформена услуга 
на пазача на информационния вход 
съдържание, абонаменти, функции 
или други елементи, като използват 
софтуерното приложение за бизнес 
ползвател, когато тези елементи са 
придобити от крайните ползватели 
от съответния бизнес ползвател, без 
да се използват основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход;

в) позволява на бизнес 
ползвателите да популяризират 
различни оферти за крайни ползватели, 
придобити чрез основната платформена 
услуга, и за които е получено 
възнаграждение от основната 
платформена услуга или чрез други 
канали, и да сключват договори с тези 
крайни ползватели извън основните 
платформени услуги на пазача на 
информационния вход.
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Or. en

Обосновка

Това задължение има за цел да се забрани на пазачите на информационния вход да 
ограничават способността на бизнес ползвателите да рекламират собствените си 
услуги, за да достигнат до крайните потребители и да им предлагат услуги извън 
основната платформена услуга; втората част от разпоредбата е преместена в друга 
буква.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) позволява на крайните 
ползватели да имат достъп до и да 
използват чрез основната 
платформена услуга на пазача на 
информационния вход съдържание, 
абонаменти, функции или други 
елементи, като използват 
софтуерното приложение за бизнес 
ползвател, дори когато тези 
елементи са придобити от крайните 
ползватели от съответния бизнес 
ползвател, без да се използват 
основните платформени услуги на 
пазача на информационния вход;

Or. en

Обосновка

Това задължение има за цел да се забрани на пазачите на информационния вход да 
ограничават способността на крайните ползватели да участват в многосвързаност, 
като се налага на пазачите на информационния вход задължението да позволяват на 
крайните ползватели да имат достъп до алтернативни услуги чрез основната 
платформена услуга; преместено от предходната буква.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се въздържа да възпрепятства 
или да ограничава бизнес ползвателите 
да повдигат въпроси пред съответните 
публични органи, свързани с която и да 
било практика на пазачите на 
информационния вход;

г) се въздържа да възпрепятства 
или да ограничава бизнес ползвателите 
да повдигат въпроси пред съответните 
публични органи, включително 
националните съдилища, свързани с 
която и да било практика на пазачите на 
информационния вход;

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предоставя по искане на
рекламодателите и издателите, на 
които осигурява рекламни услуги, 
информация относно цената, платена от 
рекламодателя и издателя, както и 
сумата или платеното на издателя 
възнаграждение за публикуването на 
дадена реклама и за всяка от 
съответните рекламни услуги, 
предоставяни от пазача на
информационния вход.

ж) предоставя на отделните 
рекламодатели и издатели, на които 
осигурява рекламни услуги, безплатен, 
висококачествен, действителен и 
постоянен достъп до информация в 
реално време относно видимостта и 
наличието на рекламния портфейл, 
както и условията за ценообразуване
относно подадените оферти от 
рекламодателите и рекламните 
посредници, цената, платена от 
рекламодателя и издателя, както и 
сумата или платеното на издателя 
възнаграждение за публикуването на 
дадена реклама и за всяка от 
съответните рекламни услуги, 
предоставяни от пазача на 
информационния вход.

Or. en

Обосновка

Промени, които имат за цел подобряване на прозрачността на пазара на онлайн 
реклами.
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) се въздържа да използва, в 
конкуренция с бизнес ползватели на 
неговите основни платформени 
услуги, всякакви публично недостъпни 
данни, които се генерират чрез 
дейности от съответните бизнес 
ползватели на неговите основни 
платформени услуги, включително от 
крайните ползватели на 
съответните бизнес ползватели, или 
се предоставят от съответните 
бизнес ползватели на неговите 
основни платформени услуги, или от 
крайните ползватели на 
съответните бизнес ползватели;

Or. en

Обосновка

Преместено от член 6, тъй като това задължение изглежда не подлежи на 
допълнително уточняване.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) позволява на крайните 
ползватели да деинсталират всички 
предварително инсталирани 
софтуерни приложения в неговата 
оперативна система, без да се засяга 
възможността на пазача на 
информационния вход да ограничава 
такова деинсталиране във връзка със 
софтуерни приложения, които са от 
съществено значение за 
функционирането на операционната 
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система или на устройството и 
които от техническа гледна точка не 
могат да бъдат предлагани 
самостоятелно от трети страни;

Or. en

Обосновка

Преместено от член 6, тъй като това задължение изглежда не подлежи на 
допълнително уточняване.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се въздържа да използва, в 
конкуренция с бизнес ползватели на 
неговите основни платформени 
услуги, всякакви публично недостъпни 
данни, които се генерират чрез 
дейности от съответните бизнес 
ползватели на неговите основни 
платформени услуги, включително от 
крайните ползватели на 
съответните бизнес ползватели, или 
се предоставят от съответните 
бизнес ползватели на неговите 
основни платформени услуги, или от 
крайните ползватели на 
съответните бизнес ползватели;

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместено в член 5, тъй като това задължение изглежда не подлежи на 
допълнително уточняване.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) позволява на крайните 
ползватели да деинсталират всички 
предварително инсталирани 
софтуерни приложения на основната 
му платформена услуга, без да се 
засяга възможността на пазача на 
информационния вход да ограничава 
такова деинсталиране във връзка със 
софтуерни приложения, които са от 
съществено значение за 
функционирането на операционната 
система или устройството и които 
от техническа гледна точка не могат 
да бъдат предлагани самостоятелно 
от трети страни;

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместено в член 5, тъй като това задължение изглежда не подлежи на 
допълнително уточняване.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) позволява инсталирането и 
ефективното използване на софтуерни 
приложения на трети страни или 
магазини за софтуерни приложения, 
които използват или са оперативно 
съвместими с операционни системи на 
този пазач на информационния вход, и 
позволява до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения да се осъществява достъп 
чрез средства, различни от основните 
платформени услуги на този пазач на 
информационния вход. Пазачът на 
информационния вход не трябва да бъде 
възпрепятстван да предприема 

в) позволява инсталирането и 
ефективното използване на софтуерни 
приложения на трети страни или 
магазини за софтуерни приложения, 
които използват или са оперативно 
съвместими с операционни системи на 
този пазач на информационния вход, и 
позволява до тези софтуерни 
приложения или магазини на софтуерни 
приложения да се осъществява достъп 
чрез средства, различни от основните 
платформени услуги на този пазач на 
информационния вход. Пазачът на 
информационния вход не трябва да бъде 
възпрепятстван да предприема мерки, 
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пропорционални мерки, за да 
гарантира, че софтуерните приложения 
или магазините за софтуерни 
приложения на трети страни не 
застрашават целостта на хардуера или 
операционната система, предоставяна от 
пазача на информационния вход;

които са необходими и 
пропорционални, за да гарантира, че 
софтуерните приложения или 
магазините за софтуерни приложения на 
трети страни не застрашават целостта на 
хардуера или операционната система, 
предоставяна от пазача на 
информационния вход;

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се въздържа от по-благоприятно 
третиране при класирането на услуги и 
продукти, предлагани от самия пазач на 
информационния вход или от трета 
страна, принадлежаща към същото 
предприятие, в сравнение с подобни 
услуги или продукти на трета страна и 
прилага справедливи и 
недискриминационни условия по 
отношение на такова класиране;

г) се въздържа от по-благоприятно 
третиране при класирането или 
показването на услуги и продукти, 
предлагани от самия пазач на 
информационния вход или от трета 
страна, принадлежаща към същото 
предприятие, в сравнение с подобни 
услуги или продукти на трета страна и 
прилага справедливи и 
недискриминационни условия по 
отношение на такова класиране; когато 
страницата с резултати от онлайн 
търсачката на пазача на 
информационния вход включва 
показване на отделни продукти или 
услуги, на третите страни се 
предоставят равни възможности да 
предоставят съответния продукт 
или съответната услуги срещу 
възнаграждение; за да се избягват 
каквито и да било конфликти на 
интереси, продуктът или услугата на 
пазача на информационния вход се 
третира като отделно търговско 
образувание и следва да е 
икономически 
жизнеспособен/жизнеспособна като 
самостоятелна услуга;

Or. en
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Обосновка

Това задължение има за цел да забрани отдаване на предимство на собствените 
продукти и услуги, когато съществуват конфликти на интереси на пазара за онлайн 
търсене (когато пазачът на информационния вход се конкурира с трети страни в 
предлагането на стоки или услуги);

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) осигурява ефективна
преносимост на данните, генерирани 
чрез дейността на бизнес ползвател 
или краен ползвател, и по-специално 
предоставя инструменти за крайните 
ползватели, за да улесни упражняването 
на преносимостта на данните, в 
съответствие с Регламент ЕС 2016/679,
включително чрез осигуряване на 
непрекъснат достъп в реално време;

з) осигурява безплатно на 
крайните ползватели или на трети 
страни, упълномощени от крайния 
ползвател, действителна преносимост 
на данните, предоставени от крайния 
ползвател или генерирани чрез 
неговата дейност в контекста на 
тяхното използване в съответната 
основна платформена услуга, 
включително чрез предоставяне на
инструменти за крайните ползватели, за 
да улесни действителното 
упражняване на тази преносимост на 
данните, в съответствие с Регламент ЕС 
2016/679 и включително чрез 
осигуряване на непрекъснат достъп в 
реално време;

Or. en

Обосновка

Целта на тази разпоредба е да се насърчи възможността за оспорване, като се 
гарантира ефективна преносимост на данните. Достъпът на бизнес ползвателите е 
обхванат от член 6, параграф 1, буква и).

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) предоставя безплатно на бизнес 
ползватели или на трети страни, 
упълномощени от бизнес ползвател, 
ефективен, висококачествен,
непрекъснат достъп в реално време и 
използване на обединени или 
необединени данни, които се 
предоставят или се генерират в 
контекста на използването на 
съответните основни платформени 
услуги от тези бизнес ползватели и от 
крайните ползватели на продуктите или 
услугите, предоставяни от тези бизнес 
ползватели; по отношение на личните 
данни предоставя достъп и използване 
само когато са пряко свързани с 
използването от страна на крайния 
ползвател по отношение на продуктите 
или услугите, предлагани от съответния 
бизнес ползвател чрез съответната 
основна платформена услуга, и когато 
крайният ползвател се включи в такова 
споделяне със съгласие по смисъла на 
Регламент (ЕС) 2016/679;

и) предоставя безплатно на бизнес 
ползватели или на трети страни, 
упълномощени от бизнес ползвател, 
непрекъснат достъп в реално време и 
използване на обединени или 
необединени данни, които се 
предоставят или се генерират в 
контекста на използването на 
съответните основни платформени 
услуги от тези бизнес ползватели и от 
крайните ползватели на продуктите или 
услугите, предоставяни от тези бизнес 
ползватели; това включва по искане на 
бизнес ползвателя възможността и 
необходимите инструменти за 
достъп до и анализ на данните „in-
situ“ без прехвърляне от пазача на 
информационния вход; по отношение 
на личните данни предоставя достъп и 
използване само когато са пряко 
свързани с използването от страна на 
крайния ползвател по отношение на 
продуктите или услугите, предлагани от 
съответния бизнес ползвател чрез 
съответната основна платформена 
услуга, и когато крайният ползвател се 
включи в такова споделяне със съгласие 
по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба има за цел да насърчи справедливостта и конкурентоспособността, 
като позволи на бизнес ползвателите да имат достъп до и да използват ключови 
данни, които са от значение за подобряването на предлаганите от тях услуги и на 
отношенията с техните клиенти, които в противен случай се абсорбират 
изключително от пазача на информационния вход.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) прилага справедливи и 
недискриминационни общи условия за 
достъп на бизнес ползватели до своя 
магазин за софтуерни приложения, 
посочени съгласно член 3 от настоящия 
регламент.

к) прилага справедливи и 
недискриминационни общи условия за 
достъп или условия, които не са по-
малко благоприятни от условията, 
прилагани за неговите собствени 
услуги, на бизнес ползватели до своите 
основни платформени услуги, 
посочени съгласно член 3 от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Целта на тази разпоредба е да се насърчи конкурентоспособността, като се задължи 
пазачът на информационния вход да предоставя своите основни платформени услуги 
при справедливи, приемливи и недискриминационни условия и поне при условия, които 
не са по-неблагоприятни от условията, които е приложил за собствените си основни 
платформени услуги.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прилаганите от пазача на 
информационния вход мерки, за да се 
гарантира спазването на задълженията, 
определени в членове 5 и 6, са 
ефективни за постигането на целта на 
съответното задължение. Пазачът на 
информационния вход гарантира, че 
тези мерки се прилагат в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, както и със 
законодателството относно 
киберсигурността, защитата на 
потребителите и безопасността на 
продуктите.

1. Задължение на пазача на 
информационния вход е да гарантира
и доказва спазването на 
задълженията, определени в членове 5 
и 6, още при проектирането.
Прилаганите от пазача на 
информационния вход мерки, за да се 
гарантира спазването на задълженията, 
определени в членове 5 и 6, са 
ефективни за постигането на целта на
съответното задължение. Пазачът на 
информационния вход гарантира, че 
тези мерки се прилагат в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, както и със 
законодателството относно 
киберсигурността, защитата на 
потребителите и безопасността на 



PE692.792v01-00 56/92 PR\1231257BG.docx

BG

продуктите.

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че Комисията установи, 
че мерките, които пазачът на 
информационния вход възнамерява да 
прилага или вече е приложил съгласно 
параграф 1, не гарантират ефективно 
спазване на съответните задължения, 
определени в член 6, тя може да уточни 
с решение мерките, които съответният 
пазач на информационния вход следва 
да прилага. Комисията приема такова 
решение в срок от шест месеца от 
образуването на производството 
съгласно член 18.

2. В случай че Комисията установи, 
че мерките, които пазачът на 
информационния вход възнамерява да 
прилага или вече е приложил съгласно 
параграф 1, не гарантират ефективно 
спазване на съответните задължения, 
определени в член 6, тя може да уточни 
с решение мерките, които съответният 
пазач на информационния вход следва 
да прилага. Комисията приема такова 
решение в срок от четири месеца от 
образуването на производството 
съгласно член 18.

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато Комисията 
възнамерява да приеме решение за 
уточняване съгласно параграф 2, тя 
публикува кратко обобщение на 
мерките, които се очаква да бъдат 
предприети от пазача на 
информационния вход, за да се 
гарантира действителното спазване 
на задълженията по настоящия 
регламент. Комисията може да реши 
да покани заинтересованите трети 
страни да представят своите 
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коментари в срок, определен от 
Комисията в публикуваното от нея 
съобщение. При публикуването се 
взема предвид законният интерес на 
предприятията от опазване на 
техните търговски тайни.

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед на приемането на 
решение съгласно параграф 2 
Комисията съобщава предварителните 
си констатации в срок от три месеца от 
образуването на производството. В 
предварителните констатации
Комисията разяснява мерките, които 
смята да предприеме, или смята, че 
съответният доставчик на услуги на 
основни платформени услуги следва да 
предприеме, за да се съобрази по 
ефективен начин с предварителните 
констатации.

4. С оглед на приемането на 
решение съгласно параграф 2 
Комисията съобщава предварителните 
си констатации в срок от два месеца от 
образуването на производството. В 
предварителните констатации 
Комисията разяснява мерките, които 
смята да предприеме, или смята, че 
съответният доставчик на услуги на 
основни платформени услуги следва да 
предприеме, за да се съобрази по 
ефективен начин с предварителните 
констатации.

Or. en

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Пазач на информационния вход 
може да поиска образуването на 
производство съгласно член 18, за да 
може Комисията да определи дали 
мерките, които пазачът на 
информационния вход възнамерява да 
приложи или е приложил съгласно 

7. Пазач на информационния вход 
може да поиска образуването на 
производство съгласно член 18, за да 
може Комисията да определи дали 
мерките, които пазачът на 
информационния вход възнамерява да 
приложи или е приложил съгласно 
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член 6, са ефективни за постигането на 
целта на съответното задължение при 
конкретните обстоятелства. Пазачът на 
информационния вход може да 
предостави със своето искане 
мотивирано становище, за да обясни по-
специално защо мерките, които 
възнамерява да приложи или е 
приложил, са ефективни за постигането 
на целта на съответното задължение при 
конкретните обстоятелства.

член 6, са ефективни за постигането на 
целта на съответното задължение при 
конкретните обстоятелства. Пазачът на 
информационния вход предоставя в
своето искане мотивирано становище, за 
да обясни по-специално защо мерките, 
които възнамерява да приложи или е 
приложил, са ефективни за постигането 
на целта на съответното задължение при 
конкретните обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Следва да се предвиди възможността за пазарно тестване на мерките, които се 
очаква да бъдат приложени от пазача на информационния вход, за да се гарантира 
действителното спазване на задълженията по настоящия регламент.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато временното 
преустановяване се предоставя съгласно 
параграф 1, Комисията преразглежда 
решението си за временно 
преустановяване всяка година. След
такъв преглед Комисията или отменя 
временното преустановяване, или 
решава да продължи да изпълнява 
условията по параграф 1.

2. Когато временното 
преустановяване се предоставя съгласно 
параграф 1, Комисията преразглежда 
решението си за временно 
преустановяване всяка година. След 
такъв преглед Комисията или отменя 
изцяло или частично временното 
преустановяване, или решава да 
продължи да изпълнява условията по 
параграф 1.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Като действа по мотивирано искане от 
страна на пазач на информационния 
вход, Комисията може временно да 
преустанови прилагането на 
съответното задължение по отношение 
на една или повече отделни основни 
платформени услуги, преди да 
постанови решението по параграф 1.

В спешни случаи, като действа по 
мотивирано искане от страна на пазач 
на информационния вход, Комисията 
може временно да преустанови 
прилагането на съответното задължение 
по отношение на една или повече 
отделни основни платформени услуги, 
преди да постанови решението по 
параграф 1.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освобождаване по важни причини от 
обществен интерес

Освобождаване на основания, свързани 
с обществения морал, общественото 
здраве или обществената сигурност

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато освобождаването се 
предоставя съгласно параграф 1, 
Комисията преразглежда решението 
си за освобождаване на всеки две 
години. След това преразглеждане 
Комисията или отменя изцяло или 
частично освобождаването, или 
решава, че условията по параграф 1 
продължават да бъдат изпълнени.

Or. en
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Изменение 75

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като действа по мотивирано искане от 
страна на пазач на информационния 
вход или по собствена инициатива, 
Комисията може временно да 
преустанови прилагането на 
съответното задължение по отношение 
на една или повече отделни основни 
платформени услуги, преди да 
постанови решението по параграф 1.

В спешни случаи, като действа по 
мотивирано искане от страна на пазач 
на информационния вход или по 
собствена инициатива, Комисията може 
временно да преустанови прилагането 
на съответното задължение по 
отношение на една или повече отделни 
основни платформени услуги, преди да 
постанови решението по параграф 1.

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 Член 6а (нов)

Недопускане на заобикаляне на мерки Недопускане на заобикаляне на мерки

1. Пазачите на информационния 
вход гарантират цялостното и 
ефективно спазване на задълженията по 
членове 5 и 6. Въпреки че задълженията 
по членове 5 и 6 се прилагат по 
отношение на посочените съгласно 
член 3 основни платформени услуги, 
тяхното прилагане не трябва да бъде 
застрашено от каквото и да било 
поведение на предприятието, към 
което принадлежи пазачът на 
информационния вход, независимо от 
това дали въпросното поведение е от 
договорен, търговски, технически или 
друг характер.

1. Пазачите на информационния 
вход гарантират цялостното и 
ефективно спазване на задълженията по 
членове 5 и 6. Въпреки че задълженията 
по членове 5 и 6 се прилагат по 
отношение на посочените съгласно 
член 3 основни платформени услуги, 
пазач на информационния вход, 
включително което и да било 
предприятие, към което принадлежи 
пазачът на информационния вход, не 
възприема каквото и да било 
поведение, независимо от това дали 
въпросното поведение е от договорен, 
търговски, технически или друг 
характер, което, макар официално, 
концептуално или технически да се 
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различава от поведение, забранено 
съгласно членове 5 и 6, на практика 
може да има равностоен предмет или 
равностойно въздействие.

2. В случаите, когато за 
гарантиране на спазването на настоящия 
регламент е необходимо съгласие за 
събирането и обработката на лични 
данни, пазачът на информационния вход 
предприема необходимите действия, за 
да даде възможност на бизнес 
ползвателите да получат директно 
необходимото съгласие за тяхната 
обработка, когато това се изисква 
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, или за да бъдат 
спазени по друг начин правилата и 
принципите на Съюза за защита на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, включително като 
предоставя на бизнес ползвателите 
надлежно анонимизирани данни, когато 
това е подходящо. Пазачът на 
информационния вход няма право да 
утежнява в по-голяма степен 
получаването на това съгласие от 
страна на бизнес ползвателя, 
отколкото във връзка със 
собствените си услуги.

2. В случаите, когато за 
гарантиране на спазването на настоящия 
регламент е необходимо съгласие за 
събирането и обработката на лични 
данни, пазачът на информационния вход 
предприема необходимите действия, за 
да даде възможност на бизнес 
ползвателите да получат директно 
необходимото съгласие за тяхната 
обработка, когато това се изисква 
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО, или за да бъдат 
спазени по друг начин правилата и 
принципите на Съюза за защита на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, включително като 
предоставя на бизнес ползвателите 
надлежно анонимизирани данни, когато 
това е подходящо.

3. Пазачът на информационния 
вход не трябва да влошава условията 
или качеството на която и да било 
от основните платформени услуги, 
предоставяни на бизнес ползватели 
или крайни ползватели, които се 
възползват от правата или 
ограниченията, предвидени в 
членове 5 и 6, или да затруднява 
неоправдано упражняването на тези 
права или избор.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е преместена след член 6 като нов член 6а.
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пазачът на информационния вход 
уведомява Комисията за всяка 
предвидена концентрация по смисъла на 
член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 с 
участието на друг доставчик на основни 
платформени услуги или за всички 
други услуги, предоставяни в рамките 
на цифровия сектор, независимо от това 
дали във връзка с нея следва да бъде 
подадено уведомление до орган на 
Съюза по конкуренцията съгласно 
Регламент (ЕО) № 139/2004, или до 
компетентен национален орган по 
конкуренцията съгласно националните 
правила за сливанията.

Пазачът на информационния вход 
уведомява Комисията и 
компетентните национални органи 
за всяка предвидена концентрация по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 139/2004 с участието на друг 
доставчик на основни платформени 
услуги или за всички други услуги, 
предоставяни в рамките на цифровия 
сектор, независимо от това дали във 
връзка с нея следва да бъде подадено 
уведомление до орган на Съюза по 
конкуренцията съгласно 
Регламент (ЕО) № 139/2004, или до 
компетентен национален орган по 
конкуренцията съгласно националните 
правила за сливанията.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва също така да бъдат информирани за концентрации, 
включващи пазачи на информационния вход и доставчици на други основни 
платформени услуги, в случай че желаят да отнесат оценката на тези сливания до 
Комисията.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията може също така да 
поиска от един или повече 
компетентни национални органи да 
подкрепят нейното проучване на 
пазара.

Or. en
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Изменение 79

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В хода на проучване на пазара 
съгласно параграф 1 Комисията се 
стреми да съобщи предварителните си 
констатации на съответния доставчик на 
основни платформени услуги в срок от 
шест месеца от започването на 
проучването. В предварителните 
констатации Комисията разяснява дали 
към момента счита, че доставчикът на 
основни платформени услуги следва да 
бъде посочен за пазач на 
информационния вход съгласно член 3, 
параграф 6.

2. В хода на проучване на пазара 
съгласно параграф 1 Комисията се 
стреми да съобщи предварителните си 
констатации на съответния доставчик на 
основни платформени услуги в срок от 
три месеца от започването на 
проучването. В предварителните 
констатации Комисията разяснява дали 
към момента счита, че доставчикът на 
основни платформени услуги следва да 
бъде посочен за пазач на 
информационния вход съгласно член 3, 
параграф 6.

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчикът на 
основни платформени услуги 
отговаря на праговете, предвидени в 
член 3, параграф 2, но е представил 
обосновани в значителна степен 
доводи в съответствие с член 3, 
параграф 4, Комисията се стреми да 
приключи проучването на пазара в 
срок от пет месеца от започването 
му с издаването на решение съгласно 
параграф 1. В този случай Комисията 
се стреми да съобщи 
предварителните си констатации 
съгласно параграф 2 на доставчика на 
основни платформени услуги в срок 
от три месеца от започването на 

заличава се
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проучването.

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато проучването на пазара 
покаже, че пазач на информационния 
вход системно е нарушавал 
предвидените в членове 5 и 6 
задължения и допълнително е засилил 
или разширил позицията си на пазач 
на информационния вход във връзка с 
характеристиките по член 3, 
параграф 1, Комисията може с решение, 
прието в съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 32, 
параграф 4, да налага на такъв пазач на 
информационния вход всякакви 
поведенчески или структурни мерки, 
които са съразмерни на извършеното 
нарушение и необходими за 
гарантиране на спазването на настоящия 
регламент. Комисията приключва 
своето проучване, като приема решение 
в срок от дванадесет месеца от 
започването му.

1. Когато проучването на пазара 
покаже, че пазач на информационния 
вход системно е нарушавал 
предвидените в членове 5 и 6 
задължения, Комисията може с 
решение, прието в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в член 32, параграф 4, да 
налага на такъв пазач на 
информационния вход всякакви 
поведенчески или структурни мерки, 
които са ефективни и необходими за 
гарантиране на спазването на настоящия 
регламент. Комисията приключва 
своето проучване, като приема решение 
в срок от дванадесет месеца от 
започването му.

Or. en

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да налага 
структурни мерки съгласно 
параграф 1 само когато няма 
поведенческа мярка, която да е 

заличава се
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равностойна по своя ефект, или 
когато такава равностойна по своя 
ефект поведенческа мярка би била в 
по-голяма тежест на съответния 
пазач на информационния вход, 
отколкото структурната мярка.

Or. en

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Счита се, че пазач на 
информационния вход е участвал в 
системно неспазване на посочените в 
членове 5 и 6 задължения, когато в срок 
от пет години преди приемането на 
решението за започване на проучване на 
пазара с оглед на евентуалното 
приемане на решение съгласно 
настоящия член, Комисията е издала 
срещу пазача на информационния вход 
най-малко три решения за установяване 
на неспазване или за налагане на глоби 
съгласно член 25 и съответно член 26.

3. Счита се, че пазач на 
информационния вход е участвал в 
системно неспазване на посочените в 
членове 5 и 6 задължения, когато в срок 
от пет години преди приемането на 
решението за започване на проучване на 
пазара с оглед на евентуалното 
приемане на решение съгласно 
настоящия член, Комисията е издала 
срещу пазача на информационния вход 
най-малко две решения за установяване 
на неспазване или за налагане на глоби 
съгласно член 25 и съответно член 26.

Or. en

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счита се, че пазач на 
информационния вход е засилил или 
разширил допълнително позицията 
си на такъв във връзка с 
характеристиките по член 3, 
параграф 1, когато се е увеличило 
допълнително въздействието му 

заличава се
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върху вътрешния пазар, когато се е 
разраснало допълнително значението 
му като портал, чрез който бизнес 
ползвателите достигат до крайните 
ползватели, или когато е засилил 
допълнително своята трайно 
установена и постоянна позиция при 
осъществяване на дейността си.

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията уведомява съответния 
пазач на информационния вход за 
възраженията си в срок от шест месеца 
от започването на проучването. Във 
възраженията си Комисията разяснява 
дали предварително е стигнала до 
заключението, че условията по 
параграф 1 са спазени, и кое средство 
или средства за правна защита се считат 
за необходими и пропорционални.

5. Комисията уведомява съответния 
пазач на информационния вход за 
възраженията си в срок от четири
месеца от започването на проучването. 
Във възраженията си Комисията 
разяснява дали предварително е 
стигнала до заключението, че условията 
по параграф 1 са спазени, и кое средство 
или средства за правна защита се считат 
за ефективни и необходими.

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По всяко време в хода на 
проучването на пазара Комисията може 
да удължи неговия срок, когато това е 
оправдано по обективни причини и е 
пропорционално. Удължаването може 
да се прилага по отношение на срока, в 
рамките на който Комисията трябва да 
подаде своите възражения, или по 

6. По всяко време в хода на 
проучването на пазара Комисията може 
да удължи неговия срок, когато това е 
оправдано по обективни причини и е 
пропорционално. Общата 
продължителност на всяко удължаване 
или удължавания съгласно въпросния 
параграф не трябва да надхвърля шест 
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отношение на срока за приемане на 
окончателното решение. Общата 
продължителност на всяко удължаване 
или удължавания съгласно въпросния 
параграф не трябва да надхвърля шест 
месеца. Комисията може да разгледа 
поетите ангажименти съгласно 
член 23 и да ги обяви за задължителни 
в решението си.

месеца. Общата продължителност на 
всяко удължаване или удължавания 
съгласно въпросния параграф не трябва 
да надхвърля шест месеца.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да проведе проучване 
на пазара с цел да се провери дали една 
или повече услуги в рамките на 
цифровия сектор трябва да бъдат 
добавени към списъка на основните 
платформени услуги, за да се открият 
видове практики, които могат да 
ограничат достъпността на основни 
платформени услуги или да бъдат 
нелоялни и които не са ефективно 
разгледани в настоящия регламент. 
Тя публикува публичен доклад най-
късно в срок от 24 месеца от 
започването на проучването на пазара.

Комисията може да проведе проучване 
на пазара с цел да се провери дали една 
или повече услуги в рамките на 
цифровия сектор трябва да бъдат 
добавени към списъка на основните 
платформени услуги. Тя публикува 
публичен доклад най-късно в срок от 
18 месеца от започването на 
проучването на пазара.

Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно параграф 1 Комисията 
може да поиска информация от 
предприятия и сдружения на 

2. Съгласно параграф 1 Комисията 
може да поиска информация от 
предприятия и сдружения на 
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предприятия и преди да започване 
проучване на пазара съгласно член 14 
или образуването на производство 
съгласно член 18.

предприятия и преди да започване 
проучване на пазара съгласно член 14.

Or. en

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато чрез решение Комисията 
изисква от предприятия или от 
сдружения на предприятия да 
предоставят информация, тя следва да 
посочи целта на искането, да уточни 
каква информация се изисква и да 
определи срока, в който трябва да се 
предостави информацията. Когато чрез 
решение Комисията изисква от 
предприятия да предоставят достъп до 
своите бази данни и алгоритми, тя 
следва да посочи правното основание и
целта на искането и да определи срока, в 
който трябва да се предостави достъпът. 
Тя посочва и санкциите, предвидени в 
член 26, и посочва или налага 
периодични плащания по санкции, 
предвидени в член 27. В допълнение тя 
посочва и правото на обжалване на 
решението пред Съда на ЕС.

4. Когато чрез решение Комисията 
изисква от предприятия или от 
сдружения на предприятия да 
предоставят информация, тя следва да 
посочи целта на искането, да уточни 
каква информация се изисква и да 
определи срока, в който трябва да се 
предостави информацията. Когато чрез 
решение Комисията изисква от 
предприятия да предоставят достъп до 
своите бази данни и алгоритми, тя 
следва да посочи целта на искането, да 
уточни каква информация се изисква
и да определи срока, в който трябва да 
се предостави достъпът.. Тя посочва и 
санкциите, предвидени в член 26, и 
посочва или налага периодични 
плащания по санкции, предвидени в 
член 27. В допълнение тя посочва и 
правото на обжалване на решението 
пред Съда на ЕС.

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
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Поети задължения

1. Ако в хода на производството 
по член 16 или член 25 съответният 
пазач на информационния вход 
предложи да се поемат ангажименти 
във връзка със съответните основни 
платформени услуги, за да се 
гарантира спазването на 
определените в членове 5 и 6 
задължения, Комисията може с 
решение, прието в съответствие с 
посочената в член 32, параграф 4 
процедура по консултиране, да 
направи тези ангажименти 
задължителни за въпросния пазач на 
информационния вход и да обяви, че 
повече не са налице основания за 
предприемане на действия.

2. Комисията може, по искане 
или по собствена инициатива, да 
възобнови с решение съответното 
производство, когато:

a) е настъпила съществена 
промяна в което и да било от 
обстоятелствата, на които се 
основава решението;

б) съответният пазач на 
информационния вход действа в 
противоречие със своите задължения;

в) решението се основава на 
непълна, неточна или подвеждаща 
информация, предоставена от 
страните.

3. В случай че Комисията 
прецени, че представените от 
съответния пазач на 
информационния вход ангажименти 
не могат да осигурят ефективното 
спазване на посочените в членове 5 и 6 
задължения, тя разяснява причините, 
поради които тези ангажименти не 
са задължителни в решението за 
приключване на съответното 
производство.

Or. en
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Обосновка

Решенията за поемане на задължения не изглеждат нито целесъобразни, нито 
обосновани, като се има предвид предварителното непосредствено действие на 
регламента.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) ангажименти, които са 
постановени за задължителни по 
член 23.

заличава се

Or. en

Изменение 92

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) задължението за 
предоставянето на информация, 
която се изисква съгласно член 12;

Or. en

Изменение 93

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) задължението за 
предоставянето на информация, 
която се изисква съгласно член 13, или 
предоставят неточна, непълна или 
подвеждаща информация;
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Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не предоставят изискваната 
съгласно член 12 информация или 
предоставят неточна, непълна или 
подвеждаща информация;

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместено по-горе в член 26, параграф 1.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не предоставят изискваното 
съгласно член 13 описание;

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместено по-горе в член 26, параграф 1.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато предприятията са 
изпълнили задължението, за чието 

2. Когато предприятията са 
изпълнили задължението, за чието 
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изпълнение е предназначено 
периодичното плащане по санкция, 
Комисията може с решение, прието в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 32, 
параграф 4, да определи окончателния 
размер на периодичното плащане по 
санкция за сума, по-ниска от 
определената съгласно 
първоначалното решение.

изпълнение е предназначено 
периодичното плащане по санкция, 
Комисията може с решение, прието в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 32, 
параграф 4, да определи окончателния 
размер на периодичното плащане по 
санкция.

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията, предоставени на 
Комисията с членове 26 и 27, подлежат 
на тригодишен давностен срок.

1. Правомощията, предоставени на 
Комисията с членове 26 и 27, подлежат 
на петгодишен давностен срок.

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 31 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а

Европейска група на високо равнище 
на цифровите регулатори

1. Комисията създава Европейска 
група на високо равнище на 
цифровите регулатори под формата 
на експертна група, състояща се от 
представители на компетентните 
органи на всички държави членки, 
Комисията, съответните органи на 
Съюза и други представители на 
компетентните органи в конкретни 
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сектори, включително защита на 
данните и електронни съобщения.

2. Групата се състои от 
ръководителите на съответните 
компетентни органи и се подпомага 
от секретариат, осигурен от 
Комисията.

3. Работата на групата на високо 
равнище може да бъде организирана в 
експертни работни групи, 
изграждащи екипи от специалисти 
от различните регулатори, които 
предоставят на Комисията високо 
ниво на експертен опит и знания.

Or. en

Обосновка

Поради естеството на цифровите услуги различните регулаторни режими неизбежно 
ще се свържат взаимно и ще се припокриват. Поради тази причина изглежда 
целесъобразно да се създаде група на високо равнище на цифровите регулатори, която 
да обединява представители на компетентните органи на всички държави членки, 
Комисията, както и всички съответни органи на ЕС и други представители на 
компетентните органи в конкретни сектори.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 31 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31б

Задачи на Европейската група на 
високо равнище на цифровите 

регулатори

1. Групата от експерти има 
следните задачи:

a) да улеснява сътрудничеството 
и координацията между Комисията и 
държавите членки при техните 
действия по гарантиране на 
изпълнението чрез насърчаване на 
обмена на информация и най-добри 
практики относно тяхната работа и 
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принципи и практики за вземане на 
решения с цел разработване на 
последователен регулаторен подход и 
избягване на противоречащи си 
решения;

б) да подпомага Комисията чрез 
съвети, становища, анализи и 
експертен опит при мониторинга на 
спазването на настоящия регламент;

в) да отправя препоръки до 
Комисията относно необходимостта 
от провеждане на пазарни проучвания 
съгласно членове 14, 15, 16 и 17;

г) да отправя препоръки до 
Комисията относно необходимостта 
от актуализиране на задълженията 
по настоящия регламент съгласно 
членове 5 и 6;

д) да предоставя съвети и 
експертен опит на Комисията при 
изготвянето на законодателни 
предложения и политически 
инициативи, включително съгласно 
член 38;

е) да предоставя съвети и 
експертен опит на Комисията при 
изготвянето на делегирани актове;

ж) когато е необходимо, да 
предоставя съвети и експертен опит 
при ранното изготвяне на актове за 
изпълнение преди представянето им 
на комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011;

з) да поддържа публично 
достъпен електронен регистър на 
решенията за посочване на пазачи на 
информационния вход, приети от 
Комисията съгласно член 3; както и

и) по искане на Комисията да 
предоставя технически съвети и 
експертни становища преди 
приемането на решение за 
уточняване съгласно член 7.

2. Групата на високо равнище на 
цифровите регулатори докладва на 
всеки две години за дейността си на 
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Европейския парламент и предлага 
препоръки и предложения за 
политики относно начините за 
повишаване на целесъобразността на 
политиките и на законодателството 
на Съюза и за създаване на условия за 
последователност при прилагането 
на тези политики и закони на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

Групата на високо равнище следва, наред с другото, да улеснява сътрудничеството и 
координацията между Комисията и държавите членки по отношение на техните 
решения за прилагане в интерес на последователен регулаторен подход и избягване на 
противоречащи си решения.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Консултативният комитет 
следва да се състои от 
представители на компетентните 
органи на държавите членки. За 
заседанията, на които се обсъждат 
специфични въпроси, държавите 
членки имат право да определят 
допълнителен представител от орган 
със съответния експертен опит по 
обсъжданите въпроси. Това не 
накърнява правата на членовете на 
Комитета да бъдат подпомагани от 
други експерти от държавите членки.

Or. en

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение във връзка с 
членове 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
25 и 30.

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение във връзка с 
членове 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 и 30.

Or. en

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) формата, съдържанието и 
други подробности относно начините 
за предоставяне на информация 
относно цената и възнаграждението 
съгласно член 5, буква ж);

Or. en

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) формата, съдържанието и 
други подробности относно начините 
за предоставяне на избор и за 
предоставяне на съгласие съгласно 
член 5, буква а);

Or. en

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква ж a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) практическите условия за 
сътрудничеството и координацията 
между Комисията и държавите 
членки, предвидени в член 1, 
параграф 7.

(Техническа промяна. Текстът е 
преместен от изменението във връзка с 
член 36, параграф 20.)

Or. en

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. практическите условия за 
сътрудничеството и координацията 
между Комисията и държавите 
членки, предвидени в член 1, 
параграф 7. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с посочената 
в член 32, параграф 4 процедура по 
консултиране. Преди приемането на 
каквито и да било мерки по параграф 1 
Комисията публикува работен вариант 
на тези мерки и се обръща към всички 
заинтересовани страни с покана да 
внесат своите становища в определения 
от нея срок, който не може да бъде по-
кратък от един месец.

2. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с посочената в 
член 32, параграф 4 процедура по 
консултиране. Преди приемането на 
каквито и да било мерки по параграф 1 
Комисията публикува работен вариант 
на тези мерки и се обръща към всички 
заинтересовани страни с покана да 
внесат своите становища в определения 
от нея срок, който не може да бъде по-
кратък от един месец.

Or. en

Обосновка

Техническа промяна; текстът е преместен по-горе. Вж. изменението във връзка с 
член 36, параграф 1, буква жа) (нова)
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36a

Насоки

За да се улеснят спазването на 
изискванията от страна на пазачите 
на информационния вход и 
гарантирането на изпълнението на 
задълженията по членове 5, 6, 12 и 13, 
Комисията, когато е целесъобразно, 
издава насоки, придружаващи 
задълженията, определени в 
посочените членове. Когато е 
целесъобразно и необходимо, 
Комисията може да упълномощи 
органите по стандартизация да 
разработят стандарти за улесняване 
на изпълнението на задълженията.

Or. en

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, предвидено в член 3, 
параграф 6 и член 9, параграф 1, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от ДД/ММ/ГГГГ. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, предвидено в член 3, 
параграф 6 и член 10, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от ДД/ММ/ГГГГ. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
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месеца преди изтичането на всеки срок. месеца преди изтичането на всеки срок.

Or. en

Обосновка

Техническа промяна.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 3, параграф 6 и 
член 9, параграф 1, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Прекратяването поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 3, параграф 5 и член 10, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Техническа промяна.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент започва да се 
прилага шест месеца след влизането му 
в сила.

Настоящият регламент се прилага от 
[два месеца след влизането му в сила].
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Or. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение I – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І

Списък с показатели, които да се 
използват от доставчиците на 
основни платформени услуги при 
измерването на активните месечни 
крайни ползватели за целите на 
член 3, параграф 1, буква б)

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) магазини за електронни 
приложения

- брой на ползвателите, които са 
изтеглили поне едно приложение 
и/или са направили поне една покупка 
в приложението чрез доставчика на 
магазин за електронни приложения 
или са въвели поне едно търсене през 
съответния месец 

Or. en

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) онлайн пазари

- брой на уникалните посетители въз 
основа на броя на IP адресите с 
активни сесии, които са въвели поне 
едно търсене

- брой уникални крайни ползватели, 
които са взаимодействали по някакъв 
начин (включително чрез щракване 
върху връзка, търсене на конкретни 
стоки или услуги и т.н.) с бизнес 
потребители – онлайн търсачки

- брой на IP адресите с активни сесии, 
които са въвели поне едно търсене 

Or. en

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги на социални мрежи онлайн 

- брой на ползвателите, които са 
ползвали услугата поне веднъж през 
месеца, като щракват върху нея, 
харесват, въвеждат търсене или по 
друг начин взаимодействат с нея 

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) услуги на платформи за споделяне 
на видеоклипове
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- брой на IP адресите с активни сесии, 
които са използвали услугата поне 
веднъж през месеца

- брой на уникалните посетители на 
сайта, които са пуснали 
видеоматериал 

Or. en

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) междуличностни съобщителни 
услуги без номер

- ползватели със създаден профил, 
които са изпратили съобщение поне 
веднъж през месеца 

- брой уникални ползватели, които са 
изпратили или получили съобщение  

Or. en

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) операционни системи 

- брой на активните през месеца 
устройства (т.е. устройство, 
работещо с която и да е версия на 
операционната система (ОС), което 
все още е активно и което е било 
използвано по какъвто и да било 
начин поне веднъж през съответния 
месец) с дадена автономна 
операционна система

- инсталирана база от уникални 
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ползватели 

Or. en

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) услуги за изчисления „в облак“

Or. en

Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) услуги за онлайн реклама 

Or. en

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Списък с показатели, които да се 
използват от доставчиците на 
основни платформени услуги при 
измерването на активните бизнес 
ползватели годишно за целите на 
член 3, параграф 1, буква б)

Or. en
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Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) магазини за електронни 
приложения

- брой на разработчиците на 
електронни приложения, чието 
приложение

и било изтеглено, или които са 
предложили поне едно приложение за 
продажба през дадена година в 
магазин за приложения 

Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пазари

- брой на търговците, сключили най-
малко една сделка в рамките на 
основната платформена услуга през 
дадена година

- брой на търговците, предлагащи
нова стока/артикул в рамките на 
основната платформена услуга през 
дадена година

- брой на търговците, които 
използват услуги за „платено 
класиране“ в рамките на основната 
платформена услуга през дадена 
година – онлайн търсачки – брой на 
ползвателите на корпоративни 
уебсайтове, индексирани от онлайн 
търсачката във всеки един момент 
през дадена година

Or. en
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Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) услуги на социални мрежи онлайн

- брой на предприятията с активна 
страница в социалната мрежа през 
дадена година

- брой на разработчиците на 
електронни приложения, 
взаимодействали със социалната 
мрежа през дадена година

Or. en

Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) услуги на платформи за споделяне 
на видеоклипове

- брой на доставчиците на 
съдържание/издателите с поне една 
единица съдържание/видео материал 
годишно

- брой на професионалните 
ползватели, които са 
взаимодействали по какъвто и да 
било начин с основната платформена 
услуга през дадена година, 
включително като абонират 
крайните ползватели на същата 
основна платформена услуга, чрез 
използване на „платени услуги за 
класиране“ на основната 
платформена услуга, като добавят
ново съдържание или по друг начин
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Or. en

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) междуличностни съобщителни 
услуги без номер

- брой на професионалните 
ползватели, използвали които и да 
било функции, подобни на чат, за да 
общуват пряко с крайни ползватели 
на междуличностни съобщителни 
услуги без номер през дадена година

- брой на предприятията, чиито 
бизнес профили са използвани поне 
веднъж за общуване с крайни 
ползватели през дадена година

Or. en

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – буква е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) операционни системи

- брой на професионалните 
ползватели, които са се свързали с 
който и да било приложно-програмен 
интерфейс на ОС поне веднъж през 
дадена година

Or. en
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Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – буква ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) услуги за изчисления „в облак“

- брой на професионалните 
ползватели, сключили договор за 
услуги „в облак“, в който и да е 
момент през дадена година

Or. en

Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 – буква з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) услуги за онлайн реклама

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст 

На 15 декември 2020 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета 
предложение за регламент относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор 
(„Законодателен акт за цифровите пазари“). Законодателният акт за цифровите пазари, 
заедно със Законодателния акт за цифровите услуги, е част от Европейската стратегия в 
областта на цифровите технологии на Комисията, озаглавена „Изграждане на цифровото 
бъдеще на Европа“, която има за цел реформирането на европейското цифрово 
пространство чрез установяване на всеобхватен набор от нови правила за всички 
цифрови услуги, включително социалните медии, онлайн пазарите и други онлайн 
платформи, които извършват дейност в Европейския съюз. 

Предложението за Законодателен акт за цифровите пазари се основава на хоризонталния 
Регламент за търговските практики между платформите и предприятията и се стреми да 
гарантира достъпен и справедлив цифров сектор, с цел насърчаване на иновациите, на 
високо качество на цифровите продукти и услуги, на справедливи и конкурентни цени, 
както и високо качество и избор за бизнес ползвателите и крайните ползватели в 
цифровия сектор. Предложението е отговор на законодателния доклад по собствена 
инициатива на комисията IMCO, който беше приет на пленарно заседание на 20 
октомври 2020 г. (2020/2018 (INL). 

2. Проект на доклад 

Докладчикът напълно подкрепя общите цели на предложения регламент, а именно да се 
гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар чрез насърчаване на достъпни 
и справедливи пазари в цифровия сектор. Докладчикът също така подкрепя конкретните 
цели за i) преодоляване на неефективността на пазара, за да се гарантират достъпни и 
конкурентни цифрови пазари с цел увеличаване на иновациите и на избора за 
потребителите, ii) предприемане на мерки за справяне с нелоялното поведение на 
пазачите на информационния вход; и iii) подобряване на съгласуваността и повишаване 
на правната сигурност с цел запазване на вътрешния пазар. 

Докладчикът подчертава положителния принос на основаната на платформи икономика 
за БВП и за европейската икономика като цяло. Той счита, че избухването на епидемията 
от COVID-19 принуди много предприятия в Европа да използват интернет, тъй като от 
доста време това е единствената им възможност да достигнат до ползвателите и 
потребителите. Докладчикът счита, че в дългосрочен план подобен принудителен 
цифров преход може да окаже положително въздействие върху цифровия единен пазар, 
тъй като все повече предприятия в Европа осъзнават, че техните пазари се простират 
отвъд националните граници. 

В този контекст докладчикът припомня, че понастоящем много големи онлайн 
платформи предоставят ефективни портали за голям брой бизнес ползватели, за да 
достигнат до крайните потребители в целия Съюз и извън него. Онлайн платформите 
оказаха значително въздействие върху вътрешния пазар, като улесниха трансграничната 
търговия и отвориха изцяло нови бизнес възможности за голям брой европейски 
дружества. В същото време докладчикът признава, че поради техния мащаб и 
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характеристиките на цифровата икономика някои от тези платформи могат също така да 
действат като „пазачи на информационния вход“ със способността и стимула да прилагат 
нелоялни практики, като по този начин възпрепятстват растежа на други предприятия. 
Прилагането на конкурентното право на цифровите пазари, макар и много важно, до 
момента не е достатъчно ефективно за решаването на всички проблеми на тези пазари и 
не е успява да поправи, а още по-малко да предотврати, вредите за потребителите. 

Поради тези причини докладчикът е убеден, че разглежданият регламент е много 
навременно предложение, което следва да бъде прието и приложено незабавно. Чрез 
определянето на ясни правила за това какво могат и какво не могат да правят дружества 
със статус на „пазачи на информационния вход“ в Европейския съюз, разглежданият 
регламент създава еднакви условия на конкуренция за цифровата икономика, които се 
надяваме да бъдат използвани от много предприятия в Европа и извън нея в полза на 
европейските потребители. 

С оглед на тези съображения докладчикът приветства предложението и предлага някои 
елементи от предложения регламент да бъдат подсилени със следните основни 
изменения, като една от причините за това е, че ресурсите на Европейската комисия 
винаги ще бъдат ограничени. 

2.1 Определяне и посочване на „пазачи на информационния вход“

Докладчикът смята, че Законодателният акт за цифровите пазари следва да бъде ясно 
насочен към платформите, които играят неоспорима роля като „пазачи на 
информационния вход“ поради своя размер и въздействието си върху вътрешния пазар. 
За тази цел докладчикът смята, че е целесъобразно да се увеличат количествените 
прагове и да се добави – като допълнително условие дружествата да бъдат определени 
като пазачи на информационния вход съгласно член 3, параграф 2 от регламента – че те 
са доставчици не само на една, а поне на две основни платформени услуги. 
Предоставянето на две или повече основни платформени услуги също е важен показател 
за ролята на тези дружества като доставчици на екосистеми от услуги. 

Тези промени следва да не изключват възможността Комисията да определя като пазачи 
на информационния вход други доставчици на основни платформени услуги след 
извършване на оценка съгласно член 3, параграф 6. Същевременно подобен задълбочен 
анализ следва да не се изисква (нито би бил обоснован), когато дружествата отговарят 
на количествените презумпции по член 3, параграф 2. 

Докладчикът е на мнение, че прилагането на настоящия регламент следва да бъде бързо 
и ефикасно. От дружествата се очаква да сътрудничат, но ако не го правят, Комисията 
следва да може да определи даден доставчик на основни платформени услуги като пазач 
на информационния вход въз основа на наличните факти. Същевременно следва да се 
повиши правната предвидимост. За целта докладчикът предлага списък на показателите, 
който да бъде добавен като приложение към разглеждания регламент, с цел да се
предостави възможност на доставчиците на основни платформени услуги да знаят 
предварително как да определят броя на месечните активни крайни ползватели и 
годишните активни бизнес ползватели за целите на член 3, параграф 2.  

2.2 Задължения и забрани 



PE692.792v01-00 90/92 PR\1231257BG.docx

BG

Докладчикът отбелязва, че различно групиране на задълженията и забраните би могло 
да осигури добавена стойност на разглеждания регламент. Въпреки това докладчикът 
счита за целесъобразно и сегментирането, предложено от Комисията, в което се посочват 
задълженията, които могат да бъдат допълнително уточнени, в полза на ефективното 
прилагане на регламента. Докладчикът предлага да бъдат направени допълнителни 
промени, като се поясни, че задълженията и забраните, предвидени в регламента, са с 
непосредствено действие и че от пазачите на информационния вход се очаква да 
осигурят съответствие веднага след влизането в сила на регламента. Освен това 
докладчикът счита, че регулаторният диалог следва да предвижда възможността 
Комисията да тества на пазара на мерките, които се очаква да бъдат приложени от пазача 
на информационния вход, за да се гарантира действителното спазване на регламента. 
Докладчикът предлага забраната срещу заобикалянето да бъде засилена, за да се забрани 
на пазачите на информационния вход да възприемат каквото и да било поведение, което 
на практика би имало същия предмет или ефект като практиките, изброени в членове 5 
и 6. 

2.3 Пазарни проучвания и структурни корективни мерки

Докладчикът предлага на Комисията да бъде разрешено да изисква от националните 
органи да подкрепят пазарни проучвания за целите на посочването на пазачи на 
информационния вход. Освен това налагането на структурни корективни мерки следва 
да бъде възможно, след като Комисията е приела две решения за неспазване. 
Докладчикът счита, че този подход е обоснован, като се има предвид предварителното 
непосредствено действие на регламента. Поради същата причина докладчикът предлага 
приемането на решения за поемане на задължения да не бъде възможно. 

2.4 Управление, гарантиране на изпълнението и регулаторна последователност

Докладчикът счита, че поради естеството на цифровите услуги различните регулаторни 
режими неизбежно ще се свържат взаимно и ще се припокриват. Поради тази причина 
докладчикът предлага да се създаде група на високо равнище на цифровите регулатори, 
която да обединява представители на компетентните органи на всички държави членки, 
Комисията, както и всички съответни органи на ЕС и други представители на 
компетентните органи в конкретни сектори. Тази група на високо равнище следва да
улеснява сътрудничеството и координацията между Комисията и държавите членки по 
отношение на техните решения за прилагане в интерес на последователен регулаторен 
подход. Групата на високо равнище следва също така да подпомага Комисията при 
наблюдението на спазването на настоящия регламент, като дава възможност за 
обединяване на информация, ресурси и експертен опит в цяла Европа в полза на 
потребителите в ЕС и на вътрешния пазар. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на субектите или лицата, от които докладчикът по 
становище е получил информация

Списъкът, изложен по-долу, е изготвен на доброволни начала в рамките на 

изключителната отговорност на докладчика. Докладчикът е получил информация от 

следните субекти или лица при подготовката на [проекта на доклад/доклада преди 

неговото приемане в комисията]

Субект и/или лице

Santander
Allegro
BBVA
Google
Vodafone
Kelkoo Group
CCIA Europe
Apple
Prof Marco Siragusa
ACT APP Association
ARD/ ZDF
Springer
Match group
Apple
Netflix
Santander
Criteo
IBM
BEUC
Expedia
Salseforce
Amazon
Yelp
Google
AT&T
Spotify
CCIA Europe
EMMA/ENPA
Snapchat
Booking.com
Eurocommerce
Facebook
Vaunet
ECOSIA
European Publishers Council
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Bundesdruckerei
Independent Retail Europe
Reporters sans Frontières/Reporters without borders
GSMA
ETNO
ITI – The Information Technology Industry Council
DuckDuckGo
BDZV/VDZ
European Broadcasting Union (EBU)
Handelsverband Deutschland (HDE)
Eurochambres
VZBV
ZEV
Проф. Хайке Швайцер
Проф. Рупрехт Подсун 
Проф. Кристиан Керстинг
Проф. Никола Пети
Проф. Греф
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