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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 единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите 
услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0825),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0418/2020),

– 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 27 април 2021 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 юли 2021 г.2,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, комисията по икономически и парични въпроси, 
комисията по транспорт и туризъм, комисията по култура и образование и 
комисията по правата на жените и равенството между половете,

– 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 

1 OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. (Все още непубликувано в Официален вестник).
2 OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. (Все още непубликувано в Официален вестник).
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“), по-специално свободата на 
словото и на информация и свободната 
стопанска инициатива, както и правото 
на недискриминация.

(3) Отговорното и добросъвестно 
отношение от страна на доставчиците на 
посреднически услуги е от съществено 
значение за постигане на безопасна, 
предвидима и надеждна онлайн среда и 
за да могат гражданите на Съюза и 
други лица да упражняват основните си 
права, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(„Хартата“), по-специално свободата на 
словото и на информация и свободната 
стопанска инициатива, високото 
равнище на защита на 
потребителите, както и правото на 
недискриминация.

Or. en

Обосновка

Високото равнище на защита на потребителите е от решаващо значение за 
гарантирането на по-безопасна онлайн среда. Поради това то следва да бъде изрично 
включено сред целите на настоящия регламент.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на наличието на значителен 

(8) Следва да се счита, че такава 
съществена връзка със Съюза 
съществува, когато доставчикът на 
услуги има място на установяване в 
Съюза или, при липса на такова, въз 
основа на насочване на дейностите към 



PR\1232421BG.docx 7/154 PE693.594v01-00

BG

брой потребители в една или повече 
държави членки или на насочването 
на дейностите към една или повече 
държави членки. Насочването на 
дейностите към една или няколко 
държави членки може да се определи 
въз основа на всички релевантни 
обстоятелства, включително фактори 
като използването на език или на 
валута, които обикновено се използват в 
тази държава членка, или възможността 
за поръчване на продукти или услуги 
или за използване на национален 
домейн от първо ниво. Насочването на 
дейности към дадена държава членка 
може също така да бъде изведено от 
наличието на приложение в съответния 
национален магазин за приложения, от 
предоставянето на местна реклама или 
реклама на езика, използван в тази 
държава членка, или от начина на 
управляване на връзките с клиентите, 
например чрез осигуряване на 
обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

една или повече държави членки. 
Насочването на дейностите към една 
или няколко държави членки може да се 
определи въз основа на всички 
релевантни обстоятелства, включително 
фактори като използването на език или 
на валута, които обикновено се 
използват в тази държава членка, или 
възможността за поръчване на продукти 
или услуги или за използване на 
национален домейн от първо ниво. 
Насочването на дейности към дадена 
държава членка може също така да бъде 
изведено от наличието на приложение в 
съответния национален магазин за 
приложения, от предоставянето на 
местна реклама или реклама на езика, 
използван в тази държава членка, или от 
начина на управляване на връзките с 
клиентите, например чрез осигуряване 
на обслужване на клиентите на езика, 
който обикновено се използва в дадена 
държава членка. Също така следва да се 
приеме, че е налице съществена връзка, 
когато доставчикът на услуги насочва 
дейностите си към една или няколко 
държави членки, както е посочено в 
член 17, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
От друга страна, чисто техническата 
възможност за достъп до даден уебсайт 
от Съюза не може сама по себе си да се 
приема за установяване на съществена 
връзка със Съюза.

__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2012 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела (ОВ L 351, 
20.12.2012 г., стр. 1).

Or. en
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Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 2, параграф 4.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От съображения за яснота следва 
също да се уточни, че настоящият 
регламент не засяга Регламент (ЕС) 
2019/1148 на Европейския парламент и 
на Съвета30 и Регламент (ЕС) 2019/1150 
на Европейския парламент и на 
Съвета31, Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета32 и 
Регламент (ЕС) [.../...] относно временна 
дерогация от някои разпоредби на 
Директива 2002/58/ЕО33, както и 
правото на Съюза относно защитата на 
потребителите, и по-специално 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета34, Директива 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета35 и Директива 93/13/ЕИО на 
Съвета36, изменена с 
Директива (ЕС) 2019/ 2161 на 
Европейския парламент и на Съвета37, и 
относно защитата на личните данни, и 
по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на 
Съвета38. Защитата на физическите лица 
по отношение на обработването на 
лични данни се урежда единствено от 
правилата на правото на Съюза в тази 
област, и по-специално от Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза 
относно условията на труд.

(10) От съображения за яснота следва 
също да се уточни, че настоящият 
регламент не засяга Регламент (ЕС) 
2019/1148 на Европейския парламент и 
на Съвета30 и Регламент (ЕС) 2019/1150 
на Европейския парламент и на 
Съвета31, Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета32 и 
Регламент (ЕС) [.../...] относно временна 
дерогация от някои разпоредби на 
Директива 2002/58/ЕО33, както и 
правото на Съюза относно защитата на 
потребителите, и по-специално 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета34, Директива 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета35 и Директива 93/13/ЕИО на 
Съвета36, изменена с 
Директива (ЕС) 2019/ 2161 на 
Европейския парламент и на Съвета37, 
Директива 2013/11/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета 37а, Директива 
2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета37б и относно 
защитата на личните данни, и по-
специално Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета40. 
Защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни се урежда единствено от 
правилата на правото на Съюза в тази 
област, и по-специално от Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на правото на Съюза 
относно условията на труд.
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__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за предлагането на 
пазара и употребата на прекурсори на 
взривни вещества, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2019/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за предлагането на 
пазара и употребата на прекурсори на 
взривни вещества, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн 
услуги (OВ L 186, 11.7.2019, стр. 57).

31 Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за бизнес 
ползвателите на посреднически онлайн 
услуги (OВ L 186, 11.7.2019, стр. 57).

32 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (OВ L 201, 
31.7.2002 г., стp. 37).

32 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (OВ L 201, 
31.7.2002 г., стp. 37).

33 Регламент (ЕС) [.../...] относно 
временна дерогация от някои 
разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.

33 Регламент (ЕС) [.../...] относно 
временна дерогация от някои 
разпоредби на Директива 2002/58/ЕО.

34 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (ЕО) № 
2006/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“)

34 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (ЕО) № 
2006/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“) (ОВ L 149, 
11.6.2005 г., стр. 22).

35 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на 

35 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите, за изменение на 
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Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 
Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 
Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 64).

36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори.

36 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 
април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори (ОВ 
L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).

37 Директива (ЕС) 2019/2161 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на 
директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на потребителите в 
Съюза.

37 Директива (ЕС) 2019/2161 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. за изменение на 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на 
директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на по-доброто 
прилагане и модернизирането на 
правилата за защита на потребителите в 
Съюза (ОВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7). 
37aДиректива 2013/11/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 г. за алтернативно 
решаване на потребителски спорове и 
за изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители) 
(ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63). 
37б Директива 2006/123/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар (ОВ 
L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

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

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

Or. en
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Обосновка

Важно е да се подчертае, че настоящият регламент не засяга Директивата за АРС за 
потребители и Директивата за услугите.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която се отнася до 
дейности, които са незаконни, като 
например споделяне на изображения с 
детска порнография, незаконно 
разпространяване на изображения от 
лично естество без съгласието на 
заснетата личност, киберпреследване, 
продажба на несъответстващи на 
изискванията или фалшифицирани 
продукти, неразрешено използване на 
защитени с авторско право материали 
или дейности, включващи нарушения на 
правото за защита на потребителите. В 
това отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 

(12) За да се постигне заявеното 
осигуряване на безопасна, предсказуема 
и надеждна онлайн среда, за целите на 
настоящия регламент понятието 
„незаконно съдържание“ следва да бъде 
дефинирано широко и да обхваща и 
информацията, свързана с незаконно 
съдържание, продукти, услуги и 
дейности. По-специално това понятие 
следва да се разбира като обозначаващо 
информация, независимо от нейната 
форма, която съгласно приложимото 
право е незаконна, като например 
изказванията, подстрекаващи към 
омраза, или терористично съдържание и 
незаконно дискриминационно 
съдържание, или която не е в 
съответствие с правото на Съюза, 
тъй като се отнася до дейности, които 
са незаконни, като например споделяне 
на изображения с детска порнография, 
незаконно разпространяване на 
изображения от лично естество без 
съгласието на заснетата личност, 
киберпреследване, продажба на 
несъответстващи на изискванията или 
фалшифицирани продукти, неразрешено 
използване на защитени с авторско 
право материали или дейности, 
включващи нарушения на правото за 
защита на потребителите. В това 
отношение е без значение дали 
незаконосъобразността на 
информацията или дейността произтича 
от разпоредби на правото на Съюза или 
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както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

на националното законодателство, което 
е в съответствие с правото на Съюза, 
както и какво е точното естество или 
предмет на въпросното законодателство.

Or. en

Обосновка

За да се избегне прекомерното премахване на законно съдържание, се добавя 
разяснение относно отнасянето по незаконен начин. Това ще гарантира, че 
определението не обхваща например видеоматериал с автомобил, който се движи 
твърде бързо, освен ако отнасянето до незаконна дейност само по себе си е незаконно 
съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки (например детска 
порнография, терористично съдържание и др.).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например социалните мрежи или онлайн 
пазарите, следва да бъдат определени 
като доставчици на хостинг услуги, 
които не само съхраняват информация, 
предоставена от получателите на 
услугата по тяхно искане, но и 
разпространяват тази информация сред 
обществеността, отново по искане на 
получателите на услугата. 
Същевременно, за да се избегне 
налагането на прекалено широки 
задължения, доставчиците на хостинг 
услуги не следва да се разглеждат като 
онлайн платформи, при които 

(13) Предвид спецификите на 
въпросните услуги и съответната 
необходимост техните доставчици да 
бъдат обвързани с някои специфични 
задължения, е необходимо да се 
разграничи подкатегорията на онлайн 
платформите в рамките на по-общата 
категория на доставчиците на хостинг 
услуги, определена в настоящия 
регламент. Онлайн платформите, като 
например търсачките, социалните 
мрежи или онлайн пазарите, следва да 
бъдат определени като доставчици на 
хостинг услуги, които не само 
съхраняват информация, предоставена 
от получателите на услугата по тяхно 
искане, но и разпространяват тази 
информация сред обществеността, 
отново по искане на получателите на 
услугата. Същевременно, за да се 
избегне налагането на прекалено 
широки задължения, доставчиците на 
хостинг услуги не следва да се 
разглеждат като онлайн платформи, при 
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разпространението сред обществеността 
е само незначителна и изцяло вторична 
характеристика на друга услуга и тази 
характеристика не може да се използва 
по обективни технически причини без 
тази друга основна услуга и 
интегрирането на въпросната 
характеристика не е средство за 
заобикаляне на приложимостта на 
правилата по настоящия регламент, 
приложими за онлайн платформите. 
Например разделът за коментари в 
онлайн вестник би могъл да 
представлява такъв елемент, при който е 
ясно, че той е вторичен спрямо 
основната услуга, която представлява 
публикуването на новини под 
редакционната отговорност на издателя.

които разпространението сред 
обществеността е само незначителна и 
изцяло вторична характеристика на 
друга услуга и тази характеристика не 
може да се използва по обективни 
технически причини без тази друга 
основна услуга и интегрирането на 
въпросната характеристика не е 
средство за заобикаляне на 
приложимостта на правилата по 
настоящия регламент, приложими за 
онлайн платформите. Например 
разделът за коментари в онлайн вестник 
би могъл да представлява такъв 
елемент, при който е ясно, че той е 
вторичен спрямо основната услуга, 
която представлява публикуването на 
новини под редакционната отговорност 
на издателя.

Or. en

Обосновка

Законодателният акт за цифровите услуги следва да обхваща всички цифрови услуги, 
които играят важна роля в разпространението на незаконно съдържание. За да се 
поясни, че търсачките попадат в обхвата на хостинг услугите и онлайн 
платформите, това е изрично добавено в настоящото съображение.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съответните правила на глава II 
следва да определят единствено 
случаите, в които съответният 
доставчик на посреднически услуги не 
може да бъде подведен под отговорност 
във връзка с незаконно съдържание, 
предоставено от получателите на 
услугата. Тези правила не следва да се 
разбират като осигуряващи 
положителна основа за установяване 
на това кога даден доставчик може да 

(17) Съответните правила на глава II 
следва да определят случаите, в които 
съответният доставчик на 
посреднически услуги не може да бъде 
подведен под отговорност във връзка с 
незаконно съдържание, предоставено от 
получателите на услугата. Освен това 
освобождаването от отговорност, 
установено в настоящия регламент, 
следва да се прилага по отношение на 
всякакъв вид отговорност спрямо 
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бъде подведен под отговорност, което 
следва да се определя съгласно 
приложимите разпоредби на правото 
на Съюза или на националното 
законодателство. Освен това 
освобождаването от отговорност, 
установено в настоящия регламент, 
следва да се прилага по отношение на 
всякакъв вид отговорност спрямо 
всякакъв вид незаконно съдържание, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на съответното 
законодателство.

всякакъв вид незаконно съдържание, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на съответното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Ако дадена платформа не отговаря на условията, определени в членове 5 и 5а за 
освобождаването от отговорност, тя следва да осигури положителна основа за 
установяване на това кога даден доставчик може да бъде подведен под отговорност 
съгласно съответното законодателство на Съюза и национално законодателство.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не променя 
информацията, която пренася. 
Същевременно, това изискване не 
следва да се разбира като обхващащо 
действията от технически характер, 
които се извършват в процеса на пренос, 
тъй като тези действия не изменят 
целостта на пренасяната информация.

(21) Доставчикът следва да може да 
се възползва от освобождаванията от 
отговорност при „обикновен пренос“ и 
„кеширане“, когато не е ангажиран по 
никакъв начин с пренасяната 
информация. Това изисква, наред с 
останалото, доставчикът да не подбира 
или променя информацията, която 
пренася. Същевременно, това изискване 
не следва да се разбира като обхващащо 
действията от технически характер, 
които се извършват в процеса на пренос, 
тъй като тези действия не изменят 
целостта на пренасяната информация.

Or. en
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Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
свобода на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

(22) За да се възползва от 
освобождаването от отговорност при 
услугите за „хостинг“, доставчикът 
следва, след като действително узнае 
или бъде осведомен за незаконно 
съдържание, да действа експедитивно и 
да премахне или блокира достъпа до 
това съдържание, като взема предвид 
потенциалната вреда, която 
въпросното незаконно съдържание 
може да причини. За да се гарантира 
хармонизирано прилагане на 
премахването на незаконно 
съдържание в целия Съюз, 
доставчикът следва в рамките на 24 
часа да премахне или да блокира 
достъпа до незаконно съдържание, 
което може сериозно да навреди на 
обществения ред, обществената 
сигурност или общественото здраве 
или сериозно да навреди на здравето 
или безопасността на 
потребителите. Когато незаконното 
съдържание не вреди сериозно на 
обществения ред, обществената 
сигурност, общественото здраве или 
здравето или безопасността на 
потребителите, доставчикът следва 
да премахне или да блокира достъпа 
до незаконно съдържание в срок от 
седем дни. Сроковете, посочени в 
настоящия регламент, не следва да 
засягат конкретните срокове, 
определени в правото на Съюза или в 
административни или съдебни 
заповеди. Доставчикът може да се 
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отклони от сроковете, посочени в 
настоящия регламент, поради 
непреодолима сила или основателни 
технически или оперативни причини, 
но от него следва да се изисква да 
информира компетентните органи, 
както е предвидено в настоящия 
регламент. Премахването или 
блокирането на достъпа следва да се 
извършва при спазване на принципа на 
Хартата на основните права, 
включително високо равнище на 
защита на потребителите и свобода 
на словото. Доставчикът може 
действително да узнае или да бъде 
осведомен, по-конкретно след като 
разследва самият той по собствена 
инициатива или като му бъде 
сигнализирано от физически лица или 
от образувания в съответствие с 
настоящия регламент, доколкото тези 
сигнали бъдат достатъчно точни и 
надлежно обосновани, за да позволят на 
даден добросъвестен икономически 
субект да идентифицира, оцени и, 
когато е целесъобразно, да предприеме 
действия срещу предполагаемото 
незаконно съдържание.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 5. Сроковете са вдъхновени от 
германския закон NetzDG.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите при 
извършването на търговски сделки 
чрез посредник онлайн, някои 

(23) За да се гарантира ефективната 
защита на потребителите, някои 
доставчици на хостинг услуги, а именно 
онлайн платформите, които позволяват 
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доставчици на хостинг услуги, а именно 
онлайн платформите, които позволяват 
на потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
доколкото тези онлайн платформи 
представят съответната информация, 
свързана с въпросните сделки, по начин, 
който създава у потребителите 
впечатлението, че информацията е била 
предоставена от самите онлайн 
платформи или от получатели на 
услугата, действащи под тяхно 
ръководство или контрол, и че тези 
онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление у 
средностатистическия и 
относително осведомен потребител.

на потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, не следва да 
могат да се възползват от 
освобождаването от отговорност на 
доставчиците на хостинг услуги, 
установено в настоящия регламент, 
освен ако не отговарят на редица 
специфични изисквания , посочени в 
настоящия регламент, включително 
назначаването на законен 
представител в Съюза, прилагането 
на механизми за уведомяване и 
предприемане на действия, 
проследимостта на търговците, 
използващи техните услуги, 
предоставянето на информация 
относно тяхната онлайн реклама и 
техните системи и политики за 
препоръчване, както и изискванията 
за прозрачност спрямо 
потребителите, определени в 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета. Освен това 
те не следва да могат да се 
възползват от освобождаването от 
отговорност на доставчиците на 
хостинг услуги, установено в 
настоящия регламент, доколкото тези 
онлайн платформи представят 
съответната информация, свързана с 
въпросните сделки, по начин, който 
създава у потребителите впечатлението, 
че информацията е била предоставена от 
самите онлайн платформи или от 
получатели на услугата, действащи под 
тяхно ръководство или контрол, и че 
тези онлайн платформи съответно са 
запознати с информацията или я 
контролират, макар това да не отговаря 
на действителността. В това отношение 
следва да се определи обективно, въз 
основа на всички значими 
обстоятелства, дали представянето би 
могло да създаде такова впечатление.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с предложението за нов член 5а.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Европейските потребители 
следва да могат безопасно да 
закупуват продукти и услуги онлайн, 
независимо дали даден продукт или 
услуга са произведени в Съюза или не. 
Защитата на потребителите 
понастоящем е застрашена, когато 
продукти и услуги, произведени в 
трети държави, се продават онлайн в 
Съюза. Когато продуктите или 
услугите не отговарят на правните 
изисквания, определени в правото на 
Съюза, потребителите могат да 
бъдат поставени в ситуация, при 
която правата им, гарантирани от 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на защитата на 
потребителите, не могат да бъдат 
ефективно прилагани. За да се 
коригира това положение, онлайн 
платформите, които позволяват 
сключването на договори от 
разстояние с търговци от трети 
държави, не следва да могат да се 
възползват от освобождаването от 
отговорност на доставчиците на 
хостинг услуги, когато няма 
икономически оператор в рамките на 
Съюза, отговорен за безопасността 
на продуктите, или когато 
икономическият оператор 
съществува, но не отговаря на искове, 
и когато продуктът не отговаря на 
приложимото право на Съюза или 
национално право относно 
безопасността на продуктите и 
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съответствието на продуктите.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението за нов член 5а.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, при 
условие че тези дейности се извършват 
добросъвестно и щателно. Освен това 
е целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност. 
Следователно действията и мерките, 
които даден доставчик може да е 
предприел, не следва да се вземат 
предвид, когато се определя дали той 
може да се ползва от освобождаване от 
отговорност, по-специално по 
отношение на това дали той предоставя 
своята услуга неутрално и следователно 
може да попадне в обхвата на 

(25) С цел да се създаде правна 
сигурност и да не се възпират 
евентуални доброволни действия по 
засичане, идентифициране и 
противодействие на незаконното 
съдържание от страна на доставчиците 
на посреднически услуги, следва да се 
поясни, че самият факт, че доставчиците 
предприемат такива действия, не води 
до невъзможност да се прилага 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в настоящия регламент, 
само защото извършват доброволни 
разследвания по собствена 
инициатива, при условие че тези 
дейности се придружават от 
допълнителни гаранции. Освен това е 
целесъобразно да се поясни, че самият 
факт, че тези доставчици предприемат 
добросъвестни мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително определените в настоящия 
регламент по отношение на 
изпълнението на техните общи условия, 
не следва да води до невъзможност за 
освобождаване от отговорност докато 
тези мерки са в съответствие с 
правото на Съюза. Следователно 
действията и мерките, които даден 
доставчик може да е предприел, не 
следва да се вземат предвид, когато се 
определя дали той може да се ползва от 
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съответната разпоредба, без това 
правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

освобождаване от отговорност, по-
специално по отношение на това дали 
той предоставя своята услуга неутрално 
и следователно може да попадне в 
обхвата на съответната разпоредба, без 
това правило обаче да предполага, че 
доставчикът може непременно да се 
позове на нея.

Or. en

Обосновка

В съответствие с формулировката в член 6.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например безопасността и доверието на 
получателите на услугата, включително 
на малолетните и непълнолетните лица 
и уязвимите ползватели; да защитават 
съответните основни права, залегнали в 
Хартата; да гарантират реална отчетност 
на въпросните доставчици и да осигурят 
повече възможности на получателите на 
услугите и другите засегнати страни, 
като същевременно спомогнат за 
необходимия надзор от страна на 
компетентните органи.

(34) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, и по-специално за 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се гарантира 
безопасна и прозрачна онлайн среда, е 
необходимо да се установи ясен и 
балансиран набор от хармонизирани 
задължения за дължима грижа спрямо 
доставчиците на посреднически услуги. 
Тези задължения следва да имат за цел 
по-специално да гарантират различни 
цели на обществената политика, като 
например защитата на 
потребителите, безопасността и 
доверието на получателите на услугата, 
включително на малолетните и 
непълнолетните лица и уязвимите 
ползватели; да защитават съответните 
основни права, залегнали в Хартата; да 
гарантират реална отчетност и 
отговорност на въпросните доставчици 
и да осигурят повече възможности на 
получателите на услугите и другите 
засегнати страни, като същевременно 
спомогнат за необходимия надзор от 
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страна на компетентните органи.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) От доставчиците на 
посреднически услуги следва също 
така да се изисква да създадат единно 
звено за контакт за получателите на 
услуги, което позволява бърза, пряка и 
ефективна комуникация, по-
специално чрез лесно достъпни 
средства като телефонен номер, 
адреси на електронна поща, 
електронни формуляри за връзка, 
чатботове или съобщения в реално 
време. За да се улесни бързата, пряка и 
ефективна комуникация, 
получателите на услуги не следва да 
се занимават с дълги телефонни 
менюта или скрита информация за 
контакт. По-специално, 
телефонните менюта следва винаги 
да включват възможността да се 
говори с човек. Доставчиците на 
посреднически услуги следва да 
позволяват на получателите на 
услуги да избират средства за пряка и 
ефективна комуникация, които не 
включват автоматизирани 
инструменти.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложения нов член 10а.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност.

(38) Свободата на договаряне на 
доставчиците на посреднически услуги 
принципно следва да се зачита, но е 
целесъобразно да се определят известни 
правила относно съдържанието, 
прилагането и изпълнението на общите 
условия на тези доставчици в интерес на 
прозрачността, защитата на 
получателите на услугата и избягването 
на несправедливост или произволност. 
По-специално е важно да се 
гарантира, че общите условия са 
справедливи, недискриминационни и 
прозрачни и са изготвени на ясен и 
недвусмислен език в съответствие с 
приложимото право на Съюза. 
Общите условия следва да включват 
информация за всички политики, 
процедури, мерки и инструменти, 
използвани за целите на 
модерирането на съдържание, 
включително алгоритмично вземане 
на решения, преглед от човек, 
правните последици за ползвателите 
при съзнателното съхраняване или 
качване на незаконно съдържание, 
както и правото да се прекрати 
използването на услугата. 
Доставчиците на посреднически 
услуги следва също така да 
предоставят на получателите на 
услуги кратко и лесно четимо резюме 
на основните елементи на общите 
условия, включително наличните 
средства за правна защита, като 
използват, когато е възможно, 
графични елементи, като например 
икони.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 12.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са микро- или малки 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията40.

(39) За да се гарантира подходящо 
равнище на прозрачност и отчетност, 
доставчиците на посреднически услуги 
следва да докладват ежегодно, в 
съответствие с хармонизираните 
изисквания, съдържащи се в настоящия 
регламент, относно това как модерират 
съдържание, включително относно 
мерките, които предприемат вследствие 
прилагането и изпълнението на техните 
общи условия. За да се избегне обаче 
налагането на непропорционална 
тежест, тези задължения за прозрачно 
докладване не следва да се прилагат за 
доставчици, които са 
микропредприятия съгласно 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията40.

__________________ __________________
40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

40 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определението 
за микро-, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Обосновка

Според оценката на въздействието разходите, свързани със задълженията за 
прозрачност в член 13, са незначителни. Поради това малките предприятия с годишен 
оборот между 2 и 10 милиона евро следва да могат да спазят изискванията. 
Задължението за прозрачност обаче не следва да се прилага за микропредприятията, 
тъй като те включват, например, точките за отворен wifi достъп в ресторантите.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) За да се гарантира защитата 
на потребителите и безопасността 
онлайн и да се насърчи 
справедливостта сред участниците 
на пазара, доставчиците на 
посреднически услуги следва да бъдат 
задължени да посочват ясно 
самоличността на бизнес ползвателя, 
който предоставя съдържание, стоки 
и услуги.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложения нов член 13а.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 39 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39б) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на 
задължението за проследимост на 
бизнес ползвателите, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
доставчици на посреднически услуги 
следва да извършват надлежни 
проверки преди използването на 
техните услуги, за да установят 
доколко надеждна е информацията, 
предоставяна от съответния бизнес 
ползвател, по-специално като 
използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни или 
онлайн интерфейси, като например 
националните търговски регистри, 
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или като изискат от съответния 
бизнес ползвател да предостави 
надеждни придружаващи документи, 
като копия на документи за 
самоличност, заверени банкови 
извлечения, сертификати на 
дружества и удостоверения от 
търговски регистри. Те могат също 
така да използват други източници, 
до които имат достъп от разстояние 
и които предлагат сходна степен на 
надеждност за целите на спазването 
на посоченото задължение. 

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 13б.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 39 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39в) За да допринесат за 
създаването на безопасна, надеждна и 
прозрачна онлайн среда за 
потребителите, както и за другите 
заинтересовани страни, като 
например конкуриращи се търговци и 
носителите на права върху 
интелектуалната собственост, и с 
цел разколебаване на бизнес 
ползвателите да извършват дейности 
в нарушение на приложимите 
разпоредби, доставчиците на 
посреднически онлайн услуги следва да 
гарантират, че самоличността на 
техните бизнес ползватели може да 
бъде установена. Поради това от 
бизнес ползвателите следва да се 
изисква да предоставят на 
доставчиците на посреднически 
онлайн услуги определена съществена 
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информация. Тези доставчици на 
посреднически услуги следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 
необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със 
законен интерес да имат достъп до 
нея в съответствие с приложимото 
право, включително правото относно 
защитата на личните данни, както и 
в съответствие с всяка заповед за 
предоставяне на информация, 
посочена в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 13б.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 39 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39г) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн 
платформите услуги. Онлайн 
рекламата обаче може да е свързана 
със значителни рискове – от реклами, 
които сами по себе си се състоят от 
незаконно съдържание, до 
генерирането на финансови стимули 
за публикуването или подсилването 
на незаконно или друго вредно 
съдържание и дейности онлайн или 
също така дискриминационно 
показване на реклами, което засяга 
равното третиране и възможности 
на гражданите. В допълнение към 
изискванията, определени в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1a, от 
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доставчиците на посреднически 
услуги следва да се изисква да 
гарантират, че получателите на 
услугата разполагат с определена 
индивидуализирана информация, 
която им е необходима, за да разберат 
от чие име се показва дадена реклама, 
както и за физическото или 
юридическото лице, което финансира 
рекламата. Доставчиците на 
посреднически услуги следва да 
посочат ясно, че определена 
информация представлява онлайн 
реклама, включително чрез видима и 
хармонизирана маркировка. 
Доставчиците на посреднически 
услуги следва по-специално да 
гарантират, че съдържанието, 
публикувано от инфлуенсъри в 
цифровата сфера, за което са 
получили възнаграждение, е ясно 
разпознаваемо от получателите на 
услуги като реклама, и следва да им 
предоставят всеки елемент от 
договорните отношения, който може 
да има отношение към 
съдържанието. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
параметрите, въз основа на които 
конкретна реклама им бива показвана, 
което ще им обясни смислено 
използваната за целта логика, 
включително когато тя се основава 
на профилиране. Доставчиците на 
посреднически услуги следва също 
така да бъдат задължени да 
информират рекламодателя къде е 
била показана рекламата, както и да 
предоставят достъп на 
неправителствени организации, 
анализатори и публични органи, при 
поискване от тяхна страна, до 
информация, свързана с преки и 
непреки плащания, или до всяко друго 
възнаграждение, получено за 
показване на съответната реклама на 
техните интерфейси. Изискванията 
на настоящия регламент относно 



PE693.594v01-00 28/154 PR\1232421BG.docx

BG

предоставянето на информация, 
свързана с рекламата, не засягат 
прилагането на съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета, и по-специално 
разпоредбите относно правото на 
възражение, автоматизираното 
вземане на индивидуални решения, 
включително профилирането, и в 
частност необходимостта от 
получаване на съгласие от субекта на 
данните преди обработването на 
лични данни за целево рекламиране. 
Регламентът също така не засяга 
разпоредбите в Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета, и по-специално разпоредбите 
относно съхранението на 
информация в крайни устройства и 
достъпа до съхраняваната в тях 
информация.
_______________
1a Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 24 и предложения нов член 13в.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 39 д (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39д) В допълнение към 
изискванията за прозрачност, на 
доставчиците на посреднически 
услуги, показващи реклами, следва да 
бъдат наложени допълнителни 
задължения, за да осигурят повече 
възможности на получателите на 
техните услуги. Доставчиците на 
посреднически услуги следва по 
подразбиране да гарантират, че 
получателите на техните услуги не 
са подложени на целева, 
микротаргетирана и поведенческа 
реклама, освен ако получателят на 
услугата е дал свободно изразено, 
конкретно, информирано и 
недвусмислено съгласие. За да се 
гарантира, че е дадено такова 
съгласие, доставчикът на 
посреднически услуги следва да 
предостави на получателя на 
услугата съдържателна информация, 
включително информация за 
стойността на предоставянето на 
достъп до техните данни и 
информация за тяхното използване, и 
да посочи ясно какъв вид реклама ще 
бъде предоставена. Когато изисква 
съгласието на получателите на 
услугата, считани за уязвими 
потребители, доставчикът на 
посреднически услуги следва да 
приложи необходимите мерки, за да 
гарантира, че тези потребители са 
получили достатъчна и подходяща 
информация. Когато доставчикът на 
посреднически услуги е получил 
свободно изразено, конкретно, 
информирано и недвусмислено 
съгласие и обработва данни за 
рекламни цели, това обработване не 
следва нито да води до, нито да 
създава риск да доведе до повсеместно 
проследяване на получателя на 
услугата. Накрая, доставчикът на 
посреднически услуги следва да 
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проектира своя интерфейс по начин, 
който позволява лесно на 
получателите на услугата да имат 
достъп и да променят параметрите 
на рекламата. За да се гарантира, че 
инфраструктурата на интерфейса е 
достатъчно ясна и лесна за ползване 
от получателите на услугата, 
доставчикът на посреднически 
онлайн услуги следва да оцени 
степента на осведоменост за тази 
функционалност, да наблюдава 
използването на тази 
функционалност и, когато е 
необходимо, да предприеме 
необходимите мерки за подобряване 
на осведомеността на получателите 
относно възможността им да 
променят параметрите на 
рекламата.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложения нов член 13г.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Доставчиците на хостинг услуги 
играят особено важна роля в борбата с 
незаконното съдържание онлайн, тъй 
като съхраняват информация, 
предоставяна от и по искане на 
получателите на услугата, и обикновено 
предоставят на други получатели достъп 
до тази информация, понякога в голям 
мащаб. Важно е всички доставчици на 
хостинг услуги, независимо от техния 
размер, да въведат лесни за ползване 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия, които 

(40) Доставчиците на хостинг услуги 
играят особено важна роля в борбата с 
незаконното съдържание онлайн, тъй 
като съхраняват информация, 
предоставяна от и по искане на 
получателите на услугата, и обикновено 
предоставят на други получатели достъп 
до тази информация, понякога в голям 
мащаб. Важно е всички доставчици на 
хостинг услуги, независимо от техния 
размер, да въведат лесно достъпни, 
разбираеми и лесни за ползване 
механизми за уведомяване и 



PR\1232421BG.docx 31/154 PE693.594v01-00

BG

улесняват уведомяващата страна в 
подаването на сигнал до съответния 
доставчик на хостинг услуги за 
конкретни части от информацията, 
които тя счита за незаконно съдържание 
(„уведомяване“), и въз основа на този 
сигнал въпросният доставчик да може 
да прецени дали е съгласен с тази 
оценка и дали да премахне или да 
блокира достъпа до съответното 
съдържание („предприемане на 
действие“). При условие че са 
изпълнени изискванията за 
уведомяване, физическите лица или 
образуванията следва да могат да 
сигнализират чрез едно-единствено 
уведомление за няколко конкретни 
елемента, които те смятат за незаконни. 
Задължението за въвеждане на 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да се 
прилага например по отношение на 
услугите за съхранение и споделяне на 
файлове, услугите за уеб хостинг, 
рекламните сървъри и текстовите 
хранилища (pastebins), доколкото те 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент.

предприемане на действия, които 
улесняват уведомяващата страна в 
подаването на сигнал до съответния 
доставчик на хостинг услуги за 
конкретни части от информацията, 
които тя счита за незаконно съдържание 
(„уведомяване“), и въз основа на този 
сигнал въпросният доставчик да може 
да прецени дали е съгласен с тази 
оценка и дали да премахне или да 
блокира достъпа до съответното 
съдържание в съответствие с 
приложимото право („предприемане 
на действие“). При условие че са 
изпълнени изискванията за 
уведомяване, физическите лица или 
образуванията следва да могат да 
сигнализират чрез едно-единствено 
уведомление за няколко конкретни 
елемента, които те смятат за незаконни. 
Задължението за въвеждане на 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да се 
прилага например по отношение на 
услугите за съхранение и споделяне на 
файлове, услугите за уеб хостинг, 
рекламните сървъри и текстовите 
хранилища (pastebins), доколкото те 
могат да бъдат смятани за доставчици 
на хостинг услуги, обхванати от 
настоящия регламент. В допълнение 
към механизма за уведомяване и 
предприемане на действия, когато 
онлайн платформа, която позволява 
на потребителите да сключват 
договори от разстояние с търговци, 
засече незаконно съдържание, тя 
следва да предотврати повторната 
поява на съдържанието, което вече е 
идентифицирано като незаконно, 
след като е било премахнато.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 14.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Правилата относно тези 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да 
бъдат хармонизирани на равнището на 
Съюза, така че да се предвиди 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване на сигналите въз основа на 
единни, прозрачни и ясни правила, 
които предвиждат стабилни гаранции за 
защита на правата и законните интереси 
на всички засегнати страни, по-
специално техните основни права, 
гарантирани от Хартата, независимо от 
държавата членка, в която тези страни 
са установени или пребивават, и от 
съответната област на правото. 
Основните права включват, според 
случая, правото на свобода на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита на 
личните данни, правото на 
недискриминация и правото на 
ефективни правни средства за защита на 
получателите на услугата; свободата на 
стопанска инициатива, включително 
свободата на договаряне, на 
доставчиците на услуги; както и правото 
на човешко достойнство, правата на 
детето, правото на защита на 
собствеността, включително 
интелектуалната собственост, и правото 
на недискриминация на страните, 
засегнати от незаконно съдържание.

(41) Правилата относно тези 
механизми за уведомяване и 
предприемане на действия следва да 
бъдат хармонизирани на равнището на 
Съюза, така че да се предвиди 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване на сигналите въз основа на 
единни, прозрачни и ясни правила, 
които предвиждат стабилни гаранции за 
защита на правата и законните интереси 
на всички засегнати страни, по-
специално техните основни права, 
гарантирани от Хартата, независимо от 
държавата членка, в която тези страни 
са установени или пребивават, и от 
съответната област на правото. 
Основните права включват, според 
случая, високо равнище на защита на 
потребителите, правото на свобода на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита на 
личните данни, правото на 
недискриминация и правото на 
ефективни правни средства за защита на 
получателите на услугата; свободата на 
стопанска инициатива, включително 
свободата на договаряне, на 
доставчиците на услуги; както и правото 
на човешко достойнство, правата на 
детето, правото на защита на 
собствеността, включително 
интелектуалната собственост, и правото 
на недискриминация на страните, 
засегнати от незаконно съдържание.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се избегнат несъразмерно 
тежките задължения, 
допълнителните задължения, 
налагани на онлайн платформите 
съгласно настоящия регламент, не 
следва да се прилагат за микро- или 
малки предприятия, според 
определението в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията41, освен 
ако поради своя обсег и влияние 
въпросните предприятия не 
съответстват на критериите за 
категоризиране като много големи 
онлайн платформи съгласно 
настоящия регламент. Правилата за 
консолидиране, изложени в 
посочената препоръка, спомагат да се 
гарантира, че тези допълнителни 
задължения няма да бъдат 
заобиколени. Освобождаването на 
микропредприятията и малките 
предприятия от тези допълнителни 
задължения не следва да се разбира 
като възпрепятстващо 
възможността те да създадат 
доброволно система за изпълнение на 
едно или повече от тези задължения.

заличава се

__________________
41 Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и 
средни предприятия (ОВ L 124, 
20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението за заличаване на член 16. Законодателството за 
защита на потребителите не прави разлика между малки и големи предприятия. 
Посочените в раздел 3 задължения следва да се прилагат и за микропредприятията и 
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малките предприятия, за да се защитят потребителите и получателите на услуги от 
незаконно съдържание.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Получателите на услугата следва 
да могат лесно и ефективно да оспорват 
определени решения на онлайн 
платформите, които ги засягат 
отрицателно. Поради това от онлайн 
платформите следва да се изисква да 
осигуряват вътрешни системи за 
разглеждане на жалби, които отговарят 
на определени условия, за да се 
гарантира, че системите са лесно 
достъпни и водят до бързи и 
справедливи резултати. Освен това 
следва да се предвиди възможност за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
включително на тези, които не са могли 
да бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, от 
сертифицирани органи, които 
разполагат с необходимата 
независимост, средства и експертен 
опит, за да извършват дейността си по 
справедлив, бърз и икономически 
ефективен начин. Осигурените по този 
начин възможности за оспорване на 
решенията на онлайн платформите 
следва да допълват и по никакъв начин 
да не възпрепятстват възможността да 
бъде потърсена защита по съдебен ред в 
съответствие със законодателството на 
съответната държава членка.

(44) Получателите на услугата следва 
да могат лесно и ефективно да оспорват 
определени решения на онлайн 
платформите, които ги засягат 
отрицателно. Поради това от онлайн 
платформите следва да се изисква да 
осигуряват вътрешни системи за 
разглеждане на жалби, които отговарят 
на определени условия, за да се 
гарантира, че системите са лесно 
достъпни и водят до бързи, справедливи 
и недискриминационни резултати в 
срок от седем дни, когато е 
възможно, считано от датата, на 
която онлайн платформата е 
получила жалбата. Освен това следва 
да се предвиди възможност за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
включително на тези, които не са могли 
да бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, от 
сертифицирани органи, които 
разполагат с необходимата 
независимост, средства и експертен 
опит, за да извършват дейността си по 
справедлив, бърз и икономически 
ефективен начин. Процедурите за 
решаване на спорове следва да 
приключат в разумен срок и при 
всички случаи в срок от 90 календарни 
дни. Осигурените по този начин 
възможности за оспорване на решенията 
на онлайн платформите следва да 
допълват и по никакъв начин да не 
възпрепятстват възможността да бъде 
потърсена защита по съдебен ред в 
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съответствие със законодателството на 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в членове 17 и 18.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за 
своевременно, надлежно и обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 

(46) Действията срещу незаконното 
съдържание могат да се предприемат 
по-бързо и надеждно, когато онлайн 
платформите предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че сигналите, подавани от доверени 
податели чрез изискваните по 
настоящия регламент механизми за 
уведомяване и предприемане на 
действия, се третират приоритетно, без 
да се засяга изискването за обективно 
обработване и вземане на решения по 
всички сигнали, подавани съгласно тези 
механизми. Статут на доверен подател 
на сигнали следва да се предоставя само 
на образувания, а не на физически лица, 
които са доказали, наред с останалото, 
че притежават специални експертни 
познания и компетентност в борбата с 
незаконното съдържание, че 
представляват колективни интереси и че 
работят добросъвестно и обективно. 
Тези образувания могат да бъдат 
публични по своя характер, като 
например що се отнася до 
терористичното съдържание — звената 
за сигнализиране за незаконно 
съдържание в интернет на националните 
правоприлагащи органи или на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
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сътрудничество в областта на 
правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета43.

правоприлагането („Европол“), или 
могат да бъдат неправителствени 
организации и полупублични органи, 
като например организациите, които са 
част от мрежата от горещи линии 
INHOPE за докладване на детска 
порнография, и организации, 
ангажирани със сигнализирането за 
незаконни расистки и ксенофобски 
прояви онлайн. Що се отнася до правата 
върху интелектуалната собственост, на 
браншовите организации и на 
носителите на права може да бъде 
предоставен статут на доверен подател 
на сигнали, след като докажат, че 
отговарят на приложимите условия. 
Правилата на настоящия регламент 
относно доверените податели на 
сигнали за нарушения не следва да се 
разбират като възпрепятстващи онлайн 
платформите да третират по сходен 
начин сигналите, подавани от 
физически лица или образувания, на 
които не е предоставен статут на 
доверен подател на сигнали съгласно 
настоящия регламент, и да си 
сътрудничат по друг начин с други 
образувания в съответствие с 
приложимото право, включително 
настоящия регламент и Регламент (ЕС) 
2016/794 на Европейския парламент и 
на Съвета43.

__________________ __________________
43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

43 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2016 г. относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53).

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на очевидно незаконно 
съдържание или чрез честото подаване 
на явно неоснователни сигнали или 
жалби съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. Информацията следва да 
се приема за очевидно незаконно 
съдържание и сигналите или 
жалбите — за явно неоснователни, 
когато и за неспециалиста е очевидно, 
без съществен анализ, че 
съдържанието е незаконно или 
съответно — че уведомленията или 
жалбите са неоснователни. При 
определени условия онлайн 
платформите следва временно да 
преустановят съответните си действия 
по отношение на лицето, извършващо 
злоупотреба. Това не засяга свободата 
на онлайн платформите да определят 
своите общи условия и да въвеждат по-
строги мерки в случай на явно 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления. От съображения за 
прозрачност тази възможност следва да 
бъде изложена ясно и достатъчно 
подробно в общите условия на онлайн 
платформите. Следва винаги да има 
възможност за правна защита срещу 
решенията на онлайн платформите в 
това отношение и те следва да подлежат 
на надзор от страна на компетентния 
координатор за цифровите услуги. 
Правилата на настоящия регламент по 

(47) Злоупотребата с услугите на 
онлайн платформите чрез честото 
публикуване на незаконно съдържание 
или чрез честото подаване на 
неоснователни сигнали или жалби 
съответно чрез механизмите и 
системите, създадени съгласно 
настоящия регламент, подкопава 
доверието и вреди на правата и 
законните интереси на засегнатите 
страни. Поради това е необходимо да се 
въведат подходящи и съразмерни 
предпазни мерки срещу подобна 
злоупотреба. При определени условия 
онлайн платформите следва временно 
да преустановят съответните си 
действия по отношение на лицето, 
извършващо злоупотреба. Освен това, 
когато платформата реши временно 
да преустанови предоставянето на 
услуги на даден получател на 
услугата, платформата следва да 
положи максимални усилия, за да 
гарантира, че въпросният получател 
няма да използва повторно услугата 
до отмяната на временното 
преустановяване. Това не засяга 
свободата на онлайн платформите да 
определят своите общи условия и да 
въвеждат по-строги мерки в случай на 
незаконно съдържание, свързано с 
тежки престъпления. В случаите, 
когато платформата реши временно 
да закрие профили, които покриват 
въпроси от обществен интерес, като 
например профилите на политици, 
платформата трябва да получи 
одобрението на съответния съдебен 
орган преди да приложи решението 
си. От съображения за прозрачност тази 
възможност следва да бъде изложена 
ясно и достатъчно подробно в общите 
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отношение на злоупотребите не следва 
да възпрепятстват онлайн платформите 
да предприемат други мерки в отговор 
на предоставяно от получатели на 
тяхната услуга незаконно съдържание 
или на друг вид злоупотреба с техните 
услуги, в съответствие с приложимото 
право на Съюза и национално право. 
Тези правила не засягат възможността 
да бъде потърсена отговорност от 
лицата, извършили злоупотреба, 
включително за нанесени вреди, 
предвидена в правото на Съюза или в 
националното право.

условия на онлайн платформите. Следва 
винаги да има възможност за правна 
защита срещу решенията на онлайн 
платформите в това отношение и те 
следва да подлежат на надзор от страна 
на компетентния координатор за 
цифровите услуги. Правилата на 
настоящия регламент по отношение на 
злоупотребите не следва да 
възпрепятстват онлайн платформите да 
предприемат други мерки в отговор на 
предоставяно от получатели на тяхната 
услуга незаконно съдържание или на 
друг вид злоупотреба с техните услуги, 
в съответствие с приложимото право на 
Съюза и национално право. Тези 
правила не засягат възможността да 
бъде потърсена отговорност от лицата, 
извършили злоупотреба, включително 
за нанесени вреди, предвидена в 
правото на Съюза или в националното 
право.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 20.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите, както и 
за другите заинтересовани страни, 
като например конкуриращи се 
търговци и носителите на права 
върху интелектуалната собственост, 
и с цел разколебаване на търговците 
да продават продукти или услуги в 
нарушение на приложимите 
разпоредби, онлайн платформите, които 

(49) За да допринесат за създаването 
на безопасна, надеждна и прозрачна 
онлайн среда за потребителите и в 
допълнение към задължението за 
проследимост на бизнес 
ползвателите, онлайн платформите, 
които позволяват на потребителите 
да сключват договори от разстояние с 
търговци, следва да получават 
допълнителна информация за 
търговеца и продуктите и услугите, 
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позволяват на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, следва да гарантират 
проследимостта на тези търговци. 
Поради това от търговеца следва да 
се изисква да предостави на онлайн 
платформата определена съществена 
информация, включително за целите 
на рекламирането на или 
предлагането на продукти. Това 
изискване следва да се прилага и за 
търговци, които рекламират 
продукти или услуги от името на 
съответната марка въз основа на 
сключени за целта споразумения. Тези 
онлайн платформи следва да 
съхраняват цялата информация по 
сигурен начин за разумен период от 
време, който не надвишава 
необходимото, така че публичните 
органи и частните страни със 
законен интерес да имат достъп до 
нея в съответствие с приложимото 
право, включително относно 
защитата на личните данни и по 
силата на заповедите за 
предоставяне на информация, 
посочени в настоящия регламент.

които той възнамерява да предлага на 
платформата. Поради това от 
онлайн платформата следва да се 
изисква да получава информация за 
името, телефонния номер и адреса на 
електронната поща на 
икономическия оператор и вида 
продукт или услуга, които 
търговецът възнамерява да предлага 
на онлайн платформата, 
включително необходимата 
информация съгласно изискванията за 
съответствие на продуктите и 
услугите, установени в правото на 
Съюза, като например, когато е 
приложимо, маркировката „СЕ“ и 
предупрежденията, информацията и 
етикетите. Преди да предложи 
услугите си на търговеца, от 
оператора на онлайн платформа 
следва да се изисква да провери, че 
предоставената от търговеца 
информация е надеждна, пълна и 
актуална. Освен това платформата 
следва да бъде задължена да 
предприема подходящи 
предварителни мерки, като например 
проверки на случаен принцип, за да 
идентифицира и предотврати 
появата на незаконно съдържание на 
своя интерфейс. Онлайн 
платформите следва също така да 
гарантират, че търговците не 
избягват това задължение за 
проследимост, самоопределяйки се 
като непрофесионални продавачи. 
Изпълнението на задълженията за 
проследимост на търговците, 
продуктите и услугите следва да 
улесни спазването от страна на 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори от 
разстояние, на задължението да 
информират потребителите за 
самоличността на тяхната 
договаряща страна, установено 
съгласно Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и със задълженията, 



PE693.594v01-00 40/154 PR\1232421BG.docx

BG

установени съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1215/2012 по отношение на 
държавата членка, в която 
потребителите могат да търсят 
потребителските си права.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 22.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира ефективно и 
адекватно прилагане на това 
задължение, без да се налага 
несъразмерна тежест, обхванатите 
онлайн платформи следва да се 
постараят в рамките на разумното 
да установят доколко надеждна е 
информацията, предоставяна от 
съответните търговци, по-специално 
като използват свободно достъпни 
официални онлайн бази данни и 
онлайн интерфейси, като например 
националните търговски регистри и 
системата за обмен на информация 
за ДДС45, или като изискат от 
съответните търговци да 
предоставят надеждни 
придружаващи документи, като 
копия на документи за самоличност, 
заверени банкови извлечения, 
сертификати на дружества и 
удостоверения от търговски 
регистри. Те могат също така да 
използват други източници, до които 
имат достъп от разстояние и които 
предлагат сходна степен на 
надеждност за целите на спазването 
на посоченото задължение. От 

заличава се
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обхванатите онлайн платформи 
обаче не следва да се изисква да 
предприемат прекомерни или 
скъпоструващи онлайн проучвания на 
факти или да извършват проверки на 
място. Освен това не следва да се 
приема, че онлайн платформите, 
които са положили изискваното по 
настоящия регламент старание, 
гарантират надеждността на 
информацията пред потребителите 
или други заинтересовани страни. 
Тези онлайн платформи следва също 
така да проектират и организират 
своя онлайн интерфейс по начин, 
който позволява на търговците да 
изпълняват задълженията си 
съгласно правото на Съюза, и по-
специално изискванията в членове 6 и 
8 от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета46, член 7 от Директива 
2005/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета47 и член 3 от Директива 
98/6/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета48.
__________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vie
s/vieshome.do?locale=bg
46 Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. относно 
правата на потребителите, за 
изменение на Директива 93/13/ЕИО на 
Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 
на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.
47 Директива 2005/29/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета 
от 11 май 2005 г. относно нелоялни 
търговски практики от страна на 
търговци към потребители на 
вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, 
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Директиви 97/7/ЕО 98/27/ЕО и 
2002/65/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 
2006/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета („Директива за нелоялни 
търговски практики“).
48 Директива 98/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
16 февруари 1998 г. относно 
защитата на потребителите при 
обозначаването на цените на 
стоките, предлагани на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Преместено в съображение 39б.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Онлайн рекламата играе важна 
роля в интернет, включително при 
предоставяните от онлайн 
платформите услуги. Онлайн 
рекламата обаче може да е свързана 
със значителни рискове — от 
рекламирането на съдържание, което 
е само по себе си незаконно, до 
генерирането на финансови стимули 
за публикуването или подсилването 
на незаконно или друго вредно 
съдържание и дейности онлайн или 
също така дискриминационно 
показване на реклами, което засяга 
равното третиране и възможности 
на гражданите. В допълнение към 
изискванията, произтичащи от 
член 6 от Директива 2000/31/ЕО, от 
онлайн платформите следва да се 
изисква да гарантират, че 

заличава се
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получателите на услугата разполагат 
с определена индивидуализирана 
информация, която им е необходима, 
за да разберат кога и от чие име се 
показва дадена реклама. Освен това 
получателите на услугата следва да 
разполагат с информация относно 
основните параметри, въз основа на 
които конкретна реклама им бива 
показвана, което ще им обясни 
смислено използваната за целта 
логика, включително когато тя се 
основава на профилиране. 
Изискванията на настоящия 
регламент относно предоставянето 
на информация, свързана с рекламата, 
не засягат прилагането на 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
специално разпоредбите относно 
правото на възражение, 
автоматизираното вземане на 
индивидуални решения, включително 
профилирането, и в частност 
необходимостта от получаване на 
съгласие от субекта на данните преди 
обработването на лични данни за 
целево рекламиране. Регламентът 
също така не засяга разпоредбите в 
Директива 2002/58/ЕО, и по-
специално разпоредбите относно 
съхранението на информация в 
крайни устройства и достъпа до 
съхраняваната в тях информация.

Or. en

Обосновка

Преместено в съображение 39д.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 52 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52а) Основна част от дейността на 
онлайн платформата е начинът, по 
който информацията се предлага, 
приоритизира и класира в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, приоритизиране и 
класиране на информацията 
посредством алгоритми, които 
извеждат да преден план дадени 
текстове или изображения, или чрез 
всяко друго подбиране на 
информацията, предоставяна от 
получатели на услугата. Такива 
системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 
значително на способността на 
получателите на услугата да 
извличат информация и да си 
взаимодействат с нея онлайн. Те 
също така играят важна роля за 
подсилването на някои послания, 
светкавичното разпространение на 
информация и стимулирането на 
определено онлайн поведение. 
Следователно онлайн платформите 
следва да позволяват на 
получателите да решават дали 
желаят да подлежат на системи за 
препоръчване, основаващи се на 
профилиране, и да гарантират, че 
вариантът, който не се основава на 
профилиране, се активира по 
подразбиране. Освен това те следва да 
гарантират, че получателите на 
услугата са адекватно информирани и 
могат да решават каква информация 
да им се представя. Онлайн 
платформите следва ясно да 
представят основните параметри на 
подобни системи за препоръчване по 
лесно разбираем и удобен за ползване 
начин, за да се гарантира, че 
получателите разбират как се 
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приоритизира информацията, която 
получават и как да изтриват 
собствения(те) си профил или 
профили, използван(и) за поддържане 
на съдържанието, което се представя 
на получателя. Те следва също така 
да гарантират, че получателите на 
услугата разполагат с алтернативни 
варианти за основните параметри. 
Освен това те следва да прилагат 
подходящи технически и 
организационни мерки с цел да 
гарантират, че системите за 
препоръчване са проектирани по 
удобен за потребителите начин и не 
оказват влияние върху поведението на 
крайните ползватели чрез „неясни 
модели“. Накрая, задължението за 
задължителен пренос следва да 
гарантира, че системите за 
препоръчване показват 
информацията от надеждни 
източници, като например публични 
органи или научни източници, като 
първи резултат след търсения в 
области от обществен интерес.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 29 и предложения нов член 24а.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 52 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52б) Като се има предвид 
значението на борбата с изменението 
на климата в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото 
споразумение, прието съгласно 
Рамковата конвенция на ООН по 
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изменение на климата („Парижкото 
споразумение“)1a и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент следва да насърчава 
устойчивостта на електронната 
търговия и устойчивото 
потребление, като гарантира, че 
получателите на услуги получават 
ясна и лесно разбираема информация 
за въздействието върху околната 
среда на продуктите или услугите, 
които купуват онлайн, като по този 
начин им се дава възможност да 
направят информиран избор. По-
специално онлайн платформите, 
които позволяват на потребителите 
да сключват договори от разстояние с 
търговци, следва да положат 
максимални усилия да предоставят 
ясна и лесно разбираема информация 
на получателите на услуги, свързана с 
устойчивото потребление, като 
например, когато е приложимо, 
информация относно използването на 
устойчиви и ефикасни методи за 
доставка и относно използването на 
опаковки от устойчиви материали. 
Въпреки че е изключително важно да 
се запази правото на отказ, като се 
даде възможност на потребителите 
да връщат закупените онлайн стоки, 
е важно също така получателите на 
услуги да бъдат информирани за 
екологичните разходи за връщането 
на нежелани изделия, което включва 
повторен транспорт или налага по-
скоро изхвърляне, отколкото 
препродажба. 
________________
1a ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложения нов член 24б.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10 % от населението 
на Съюза. Когато е необходимо, 
оперативният праг следва да се 
актуализира чрез изменения, приемани с 
делегирани актове. Подобни много 
големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 
влияние върху обществото.

(54) Много големите онлайн 
платформи могат да породят рискове за 
обществото, които са различни по 
обхват и въздействие от тези, които 
пораждат по-малките платформи. 
Когато броят на получателите на дадена 
платформа достигне значителен дял от 
населението на Съюза, системните 
рискове, които поражда платформата, 
добиват несъразмерно отрицателно 
въздействие в Съюза. Обхватът следва 
да се приема за значителен, когато броят 
на получателите на услугите надвишава 
оперативния праг, определен на 45 
милиона души, т.е. 10 % от населението 
на Съюза, или ако онлайн 
платформите имат годишен оборот, 
надвишаващ 50 милиона евро в 
рамките на Съюза. Когато е 
необходимо, оперативният праг на броя 
на активните получатели следва да се 
актуализира чрез изменения, приемани с 
делегирани актове. Подобни много 
големи онлайн платформи следва 
съответно да поемат най-стриктни 
задължения за дължима грижа, които са 
измерими с техните способности и 
влияние върху обществото.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 25.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 57
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение и на информация, 
правото на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
върху здравеопазването, гражданския 

(57) Следва да се оценят задълбочено 
три категории системни рискове. 
Първата категория се отнася до 
рисковете, свързани със злоупотребата с 
техните услуги чрез разпространение на 
незаконно съдържание, например 
материали с детска порнография, или на 
незаконни изказвания, подстрекаващи 
към омраза, и извършването на 
незаконни дейности, като продажбата на 
продукти или услуги, забранени от 
правото на Съюза или националното 
право, включително фалшифицирани 
продукти. Например, без да се засяга 
личната отговорност на получателя на 
услуги на много големи онлайн 
платформи при евентуална 
незаконосъобразност на неговите 
действия съгласно приложимото право, 
подобно разпространение или действия 
може да представляват значителен 
системен риск, когато до въпросното 
съдържание може да бъде осигурен по-
широк достъп чрез особено популярни 
профили. Втората категория се отнася 
до въздействието на услугата върху 
упражняването на основните права, 
защитени от Хартата на основните 
права, включително свободата на 
изразяване на мнение, информация, 
защита на потребителите, правото 
на личен живот, правото на 
недискриминация и правата на детето. 
Подобни рискове могат да възникнат 
например при проектирането на 
използваните от дадена много голяма 
онлайн платформа алгоритмични 
системи или злоупотребата с нейните 
услуги чрез подаване на неправомерни 
сигнали или други методи за отнемане 
свободата на словото или за 
възпрепятстване на конкуренцията. 
Третата категория рискове включва 
умишленото и често пъти координирано 
манипулиране на услугата на 
платформата, с предвидимо въздействие 
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дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

върху здравеопазването, гражданския 
дискурс, изборните процеси, 
обществената сигурност и защитата на 
малолетните и непълнолетните лица, 
предвид необходимостта от защита на 
обществения ред, защитата на 
неприкосновеността на личния живот и 
борбата с измамните и подвеждащите 
търговски практики. Подобни рискове 
могат да възникнат например при 
създаването на фалшиви профили, 
използването на ботове и друго 
автоматизирано или отчасти 
автоматизирано поведение, което може 
да доведе до бързо и широко 
разпространение на информация, която 
представлява незаконно съдържание 
или е несъвместима с общите условия 
на дадена онлайн платформа.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Основна част от дейността на 
много голямата онлайн платформа е 
начинът, по който информацията се 
приоритизира и представя в нейния 
онлайн интерфейс с цел улесняване и 
оптимизиране на достъпа до 
информация за получателите на 
услугата. Това се извършва например 
чрез предлагане, класиране и 
приоритизиране на информацията 
посредством алгоритми, които 
извеждат да преден план дадени 
текстове или изображения, или чрез 
всяко друго подбиране на 
информацията, предоставяна от 
получатели на услугата. Такива 
системи за препоръчване на 
съдържание могат да повлияят 

заличава се
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значително на способността на 
получателите на услугата да 
извличат информация и да си 
взаимодействат с нея онлайн. Те 
също така играят важна роля за 
подсилването на някои послания, 
светкавичното разпространение на 
информация и стимулирането на 
определено онлайн поведение. 
Следователно много големите онлайн 
платформи следва да гарантират, че 
получателите на услугата са 
адекватно информирани и могат да 
повлияят на информацията, която 
им се представя. Те следва ясно да 
представят основните параметри на 
подобни системи за препоръчване на 
съдържание по лесно разбираем 
начин, за да се гарантира, че 
получателите разбират как се 
подбира информацията, която те 
получават. Въпросните платформи 
следва също така да гарантират, че 
получателите на услугата разполагат 
с алтернативни варианти за 
основните параметри, включително с 
варианти, които не се основават на 
профилиране на получателя.

Or. en

Обосновка

Преместено в съображение 52а.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 

(64) С цел да се упражнява подходящ 
надзор върху спазването от страна на 
много големите онлайн платформи на 
задълженията по настоящия регламент, 
координаторът за цифровите услуги по 
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установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни. Подобно изискване 
може да включва например данните, 
необходими за оценка на рисковете и 
възможните вреди от системите на 
платформата, данни за точността, 
функционирането и изпитването на 
алгоритмични системи за модериране на 
съдържание, системи за препоръчване 
на съдържание или рекламни системи, 
или данни за процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

установяване или Комисията може да 
изискат достъп до или докладване на 
конкретни данни и алгоритми. 
Подобно изискване може да включва 
например данните, необходими за 
оценка на рисковете и възможните 
вреди от системите на платформата, 
данни за точността, функционирането и 
изпитването на алгоритмични системи 
за модериране на съдържание, системи 
за препоръчване на съдържание или 
рекламни системи, или данни за 
процесите и резултатите от 
модерирането на съдържание или от 
вътрешните системи за обработка на 
жалби по смисъла на настоящия 
регламент. Проучванията на 
анализатори относно развитието и 
сериозността на системните рискове 
онлайн са особено важни за 
преодоляване на информационните 
асиметрии и за създаване на устойчива 
система за ограничаване на риска, 
информиране на онлайн платформите, 
координаторите за цифровите услуги, 
други компетентни органи, Комисията и 
обществеността. Поради това 
настоящият регламент съдържа рамка за 
задължително предоставяне на достъп 
на доказани анализатори или 
организации на гражданското 
общество, които представляват 
обществения интерес, до данните от 
много големите онлайн платформи. 
Всички изисквания за достъп до данни 
съгласно тази рамка следва да бъдат 
съразмерни и да защитават по подходящ 
начин правата и законните интереси, 
включително търговските тайни и друга 
поверителна информация, на 
платформата и на всички други 
засегнати страни, включително 
получателите на услугата.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 31.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 65 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65а) Автоматизираното вземане на 
решения представлява основен 
елемент за предоставянето на услуги 
от онлайн платформите и може 
потенциално да има значителни 
последици за физическите лица или за 
всички получатели на услугата. 
Поради значението им за 
икономиката на Съюза 
потенциалните рискове, свързани с 
автоматизираното вземане на 
решения, което се използва от 
услугите на много големите онлайн 
платформи, могат не само да 
засегнат огромен брой потребители, 
но и да застрашат нашето общество 
като цяло. Ето защо е изключително 
важно тези рискове да бъдат 
смекчени и да се гарантира, че 
проектирането на 
автоматизираното вземане на 
решения не създава никакъв риск за 
потребителите или нашето 
общество. Поради това много 
големите онлайн платформи следва 
да предоставят на Комисията 
необходимата информация, за да 
оцени, въз основа на изброени в 
настоящия регламент редица 
критерии, алгоритмите, които се 
използват за автоматизираното 
вземане на решения от тяхна страна. 
В хода на извършването на оценката 
си Комисията може да реши да 
потърси съвет от трети страни, 
включително съответните публични 
органи, анализатори и 
неправителствени организации. 
Когато Комисията установи, че 
алгоритъмът е проектиран по такъв 
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начин, че не осигурява достатъчна 
сигурност при използване, тя следва 
да бъде оправомощена да предприеме 
подходящите мерки, предвидени в 
настоящия регламент, за да 
гарантира, че алгоритъмът отговаря 
на изискванията, установени в 
приложимото законодателство.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 33а.

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
или относно оперативната съвместимост 
на хранилищата на реклами. Подобни 
стандарти биха били полезни по-
специално за относително малките 
доставчици на посреднически услуги. В 
тях може да се прави разграничение 
между различните видове незаконно 
съдържание или различните видове 
посреднически услуги, според случая.

(66) За да се улесни ефективното и 
последователно изпълнение на 
задълженията по настоящия регламент, 
които може да налагат използването на 
технологични средства, е важно да се 
насърчават доброволно прилагани 
отраслови стандарти, обхващащи 
определени технически процедури, при 
които отрасълът може да помогне за 
разработването на стандартизирани 
начини за спазване на настоящия 
регламент, като например разрешаване 
подаването на сигнали, включително 
чрез приложно-програмни интерфейси, 
използването на икони и други 
графични елементи за договорните 
условия, или относно оперативната 
съвместимост на хранилищата на 
реклами. Подобни стандарти биха били 
полезни по-специално за относително 
малките доставчици на посреднически 
услуги. В тях може да се прави 
разграничение между различните 
видове незаконно съдържание или 
различните видове посреднически 
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услуги, според случая.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 34.

Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Държавите членки следва да 
гарантират, че нарушенията на 
задълженията по настоящия регламент 
могат да бъдат санкционирани по начин, 
който е ефективен, пропорционален и 
възпиращ, като се вземат предвид 
естеството, тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, с 
оглед на преследвания обществен 
интерес, обхвата и вида на 
извършваните дейности, както и 
икономическия капацитет на 
нарушителя. По-специално санкциите 
следва да отчитат дали съответният 
доставчик на посреднически услуги 
системно или периодично не спазва 
задълженията си, произтичащи от 
настоящия регламент, както и, когато е 
приложимо, дали той извършва дейност 
в няколко държави членки.

(80) Държавите членки следва да 
гарантират, че нарушенията на 
задълженията по настоящия регламент 
могат да бъдат санкционирани по начин, 
който е ефективен, пропорционален и 
възпиращ, като се вземат предвид 
естеството, тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, с 
оглед на преследвания обществен 
интерес, обхвата и вида на 
извършваните дейности, както и 
икономическия капацитет на 
нарушителя. По-специално санкциите 
следва да отчитат дали съответният 
доставчик на посреднически услуги 
системно или периодично не спазва 
задълженията си, произтичащи от 
настоящия регламент, както и, когато е 
приложимо, дали той извършва дейност 
в няколко държави членки. 
Координаторът за цифровите услуги 
следва да има правомощието да 
изиска от съответния съдебен орган 
да ограничи достъпа до онлайн 
интерфейс, ако нарушението може да 
причини сериозни вреди или води до 
тежко престъпление, при което има 
заплаха за живота или 
безопасността на хората, или когато 
доставчикът на посреднически 
онлайн услуги е нарушил многократно 
задълженията, определени в 
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регламента.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 41, и вдъхновено от 
законодателството относно сътрудничеството в областта на защитата на 
потребителите.

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави членки, 
следва да може да отнесе въпроса до 
Комисията при несъгласие с оценките 
или предприетите или предложените 
мерки, или при отсъствие на всякакви 
мерки. Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Комисията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да разгледа въпроса 
още веднъж и да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 

(85) Когато координатор за 
цифровите услуги поиска от друг 
координатор за цифровите услуги да 
предприеме действия, отправилият 
искането или Европейският съвет за 
цифровите услуги, в случай че той е 
издал препоръка за оценка на въпроси, 
засягащи повече от три държави членки, 
следва да може да отнесе въпроса до 
Комисията при несъгласие с оценките 
или предприетите или предложените 
мерки, или при отсъствие на всякакви 
мерки. Въз основа на информацията, 
предоставена от съответните органи, 
Комисията следва да може съответно да 
поиска от компетентния координатор за 
цифровите услуги да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията в рамките 
на определен срок. Тази възможност не 
засяга общото задължение на Комисията 
да наблюдава прилагането и, когато е 
необходимо, налагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на 
Европейския съюз в съответствие с 
Договорите. Ако координаторът за 
цифровите услуги не предприеме 
каквито и да било мерки във връзка с 
подобно искане, това може също така да 
доведе до намесата на Комисията 
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доведе до намесата на Комисията 
съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.

съгласно раздел 3, глава IV от 
настоящия регламент, когато 
заподозреният нарушител е много 
голяма онлайн платформа.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че никоя държава членка не се превръща в сигурно убежище за 
избягване на определените в настоящия регламент задължения, Комисията следва да 
поиска от координатора за цифровите услуги да предприеме необходимите действия, 
ако Комисията и няколко държави членки установят, че дадена платформа е 
нарушила задълженията, а не просто да поиска повторно разглеждане. Това е в 
съответствие с промените, направени в член 45.

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

(96) Когато нарушаването на 
разпоредба, която се прилага 
единствено за много големите онлайн 
платформи, не получи ефективно 
решение от подобна платформа 
съгласно плана за действие, единствено 
Комисията може, по своя собствена 
инициатива или по съвет на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
да реши да разследва допълнително 
съответното нарушение и мерките, 
които платформата впоследствие е 
предприела, без координатора за 
цифровите услуги по място на 
установяване. След като проведе 
необходимите проучвания, Комисията 
следва да може да издава решения за 
установено нарушение и за налагане на 
санкции по отношение на много големи 
онлайн платформи, когато това е 
оправдано. Тя следва също така да 
разполага с подобна възможност за 
намеса в трансгранични ситуации, при 

(96) Когато нарушаването на 
разпоредба, която се прилага 
единствено за много големите онлайн 
платформи, не получи ефективно 
решение от подобна платформа 
съгласно плана за действие, единствено 
Комисията следва, по своя собствена 
инициатива или по съвет на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
да започне допълнително разследване 
на съответното нарушение и мерките, 
които платформата впоследствие е 
предприела, без координатора за 
цифровите услуги по място на 
установяване. След като проведе 
необходимите проучвания, Комисията 
следва да може да издава решения за 
установено нарушение и за налагане на 
санкции по отношение на много големи 
онлайн платформи, когато това е 
оправдано. Тя следва също така да се 
намеси в трансгранични ситуации, при 
които координаторът за цифровите 
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които координаторът за цифровите 
услуги по място на установяване не е 
предприел никакви мерки въпреки 
искането на Комисията, или в ситуации, 
в които самият координатор за 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Комисията да 
се намеси във връзка с нарушение на 
която и да било друга разпоредба на 
настоящия регламент, извършено от 
много голяма онлайн платформа.

услуги по място на установяване не е 
предприел никакви мерки въпреки 
искането на Комисията, или в ситуации, 
в които самият координатор за 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Комисията да 
се намеси във връзка с нарушение на 
която и да било друга разпоредба на 
настоящия регламент, извършено от 
много голяма онлайн платформа.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде задължена да предприеме действия при нарушения. В 
съответствие с промените, направени в член 51.

Изменение 41

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Комисията следва да запази 
свободата да решава дали желае да се 
намеси в някоя от ситуациите, в 
които е оправомощена да направи 
това съгласно настоящия регламент. 
След като Комисията образува 
производство, на съответните 
координатори за цифровите услуги по 
място на установяване следва да се 
забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на разглежданата 
много голяма онлайн платформа, така че 
да се избегнат дублирането, 
несъответствията и рисковете от гледна 
точка на принципа ne bis in idem. В 
интерес на ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
упражняват правомощията си или да 

(97) След като Комисията образува 
производство, на съответните 
координатори за цифровите услуги по 
място на установяване следва да се 
забрани да упражняват своите 
правомощия за разследване и 
правоприлагане по отношение на 
съответните действия на разглежданата 
много голяма онлайн платформа, така че 
да се избегнат дублирането, 
несъответствията и рисковете от гледна 
точка на принципа ne bis in idem. В 
интерес на ефективността обаче тези 
координатори за цифровите услуги не 
следва да бъдат възпрепятствани да 
упражняват правомощията си или да 
подпомагат Комисията по нейно искане 
при изпълнението на надзорните ѝ 
задачи, или по отношение на други 
действия, включително действия на 
същата много голяма онлайн 
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подпомагат Комисията по нейно искане 
при изпълнението на надзорните ѝ 
задачи, или по отношение на други 
действия, включително действия на 
същата много голяма онлайн 
платформа, за които се предполага, че 
представляват ново нарушение. Тези 
координатори за цифровите услуги, 
както и Европейският съвет за 
цифровите услуги и други координатори 
за цифровите услуги, когато е уместно, 
следва да предоставят на Комисията 
цялата необходима информация и 
съдействие, за да може тя да изпълнява 
ефективно задачите си, като в същото 
време Комисията следва да ги 
информира по целесъобразност как 
упражнява своите правомощия. В това 
отношение Комисията следва, когато е 
целесъобразно, да взема предвид всички 
оценки, които се отнасят до случая и са 
били извършени от Европейския съвет 
за цифровите услуги или от съответните 
координатори за цифровите услуги, 
както и всички съответни доказателства 
и информация, събрани от тях, без да се 
засягат правомощията и отговорността 
на Комисията да извършва 
допълнителни разследвания, когато е 
необходимо.

платформа, за които се предполага, че 
представляват ново нарушение. Тези 
координатори за цифровите услуги, 
както и Европейският съвет за 
цифровите услуги и други координатори 
за цифровите услуги, когато е уместно, 
следва да предоставят на Комисията 
цялата необходима информация и 
съдействие, за да може тя да изпълнява 
ефективно задачите си, като в същото 
време Комисията следва да ги 
информира по целесъобразност как 
упражнява своите правомощия. В това 
отношение Комисията следва, когато е 
целесъобразно, да взема предвид всички 
оценки, които се отнасят до случая и са 
били извършени от Европейския съвет 
за цифровите услуги или от съответните 
координатори за цифровите услуги, 
както и всички съответни доказателства 
и информация, събрани от тях, без да се 
засягат правомощията и отговорността 
на Комисията да извършва 
допълнителни разследвания, когато е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в членове 50 и 51.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет и обхват Предмет

Or. en
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правила за изпълнение и 
правоприлагане на настоящия 
регламент, включително по отношение 
на сътрудничеството и координацията 
между компетентните органи.

в) правила за изпълнение, 
правоприлагане и санкции на 
настоящия регламент, включително по 
отношение на сътрудничеството и 
координацията между компетентните 
органи.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се определят единни правила 
за безопасна, предсказуема и надеждна 
онлайн среда, в която основните права, 
залегнали в Хартата, са ефективно 
защитени.

б) да се определят хармонизирани 
правила за безопасна, предсказуема и 
надеждна онлайн среда, в която 
основните права, залегнали в Хартата, 
включително високо равнище на 
защита на потребителите, са 
ефективно защитени.

Or. en

Обосновка

Високото равнище на защита на потребителите е от решаващо значение за 
гарантирането на по-безопасна онлайн среда. Поради това то следва да бъде изрично 
включено сред целите на настоящия регламент.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се 
прилага за посреднически услуги, 
предоставяни на получатели на 
услугата, които са установени или 
пребивават в Съюза, независимо от 
мястото на установяване на 
доставчиците на тези услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент не се 
прилага за услуга, която не е 
посредническа услуга, нито за 
изисквания, наложени по отношение 
на такава услуга, независимо дали 
услугата се предоставя чрез 
използването на посредническа услуга.

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 47

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

5. Настоящият регламент не 
засяга правилата, установени в:

заличава се

a) Директива 2000/31/ЕО;
б) Директива 2010/13/ЕО;
в) Правото на Съюза в областта 
на авторското право и сродните му 
права;
г) Регламент (ЕС) .../... за 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн [Регламента 
относно ТСО след като бъде приет];
д) Регламент (ЕС) .../... относно 
европейските заповеди за 
предоставяне и за запазване на 
електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси и 
Директива (ЕС) .../... за установяване 
на хармонизирани правила относно 
определянето на юридически 
представители за целите на 
събирането на доказателства по 
наказателни производства 
[Директивата относно 
електронните доказателства след 
като бъде приета];
е) Регламент (ЕС) 2019/1148;
ж) Регламент (ЕС) 2019/1150;
з) Правото на Съюза в областта 
на защитата на потребителите и 
безопасността на продуктите, 
включително Регламент (ЕС) 
2017/2394;
и) Правото на Съюза относно 
защитата на личните данни, по-
специално Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Техническо изменение

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Обхват

1. Настоящият регламент се 
прилага единствено за посреднически 
услуги, предоставяни на получатели 
на услугата, които са установени или 
пребивават в Съюза, независимо от 
мястото на установяване на 
доставчиците на тези услуги.
2. Настоящият регламент не се 
прилага за услуга, която не е 
посредническа услуга, нито за 
изисквания, наложени по отношение 
на такава услуга, независимо дали 
услугата се предоставя чрез 
използването на посредническа услуга.
3. Настоящият регламент не 
засяга правилата, установени в:
a) Директива 2000/31/ЕО;
б) Директива 2010/13/ЕО;
в) Правото на Съюза в областта 
на авторското право и сродните му 
права;
г) Регламент (ЕС) .../... за 
предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн [Регламента 
относно ТСО след като бъде приет];
д) Регламент (ЕС) .../... относно 
европейските заповеди за 
предоставяне и за запазване на 
електронни доказателства по 
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наказателноправни въпроси и 
Директива (ЕС) .../... за установяване 
на хармонизирани правила относно 
определянето на юридически 
представители за целите на 
събирането на доказателства по 
наказателни производства 
[Директивата относно 
електронните доказателства след 
като бъде приета];
е) Регламент (ЕС) 2019/1148;
ж) Регламент (ЕС) 2019/1150;
з) Правото на Съюза в областта 
на защитата на потребителите и 
безопасността на продуктите, 
включително Регламент (ЕС) 
2017/2394;
и) Правото на Съюза относно 
защитата на личните данни, по-
специално Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО;
й) Директива 2013/11/ЕС;
л) Директива 2006/123/EО.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение, както и за да се подчертае, че настоящият регламент не 
засяга и Директивата за АРС за потребители и Директивата за услугите.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „услуги на информационното 
общество“ означава услуги по смисъла 
на член 1, параграф 1, буква б) от 
Директива (ЕС) 2015/1535;

a) „услуги на информационното 
общество“ означава услуги съгласно 
определението в член 1, параграф 1, 
буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535;

Or. en
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Обосновка

Техническо изменение

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка със 
Съюза; счита се, че такава 
съществена връзка съществува, 
когато доставчикът е установен в 
Съюза; при липсата на такава форма 
на установяване оценката на 
съществената връзка се основава на 
конкретни фактически критерии, 
като например:

г) „предлагане на услуги в Съюза“ 
означава предоставяне на възможност 
на юридически или физически лица в 
една или повече държави членки да 
използват услугите на доставчика на 
услуги на информационното общество, 
който има съществена връзка с тази 
държава членка или тези държави 
членки;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение. Необходимо е да се направи разграничение между „предлагане 
на услуги в Съюза“ и „съществена връзка“.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— значителен брой ползватели в 
една или няколко държави членки; 
или

заличава се

Or. en
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Обосновка

Техническо изменение

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— насочване на дейностите към 
една или повече държави членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „съществена връзка“ означава 
връзката на доставчик с една или 
повече държави членки, произтичаща 
или от неговото установяване в 
Съюза, или от факта, че насочва 
дейностите си към една или повече 
държави членки;

Or. en

Обосновка

Критерият „значителен брой потребители в една или повече държави членки“ се 
заличава поради липса на яснота, докато критерият, свързан с „насочване на 
дейностите към една или повече държави членки“, се запазва, за да се гарантира, че 
всички съответни посреднически услуги попадат в обхвата на регламента.
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Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— услуга „кеширане“, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена от 
получател на услугата, включваща 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, извършено единствено с 
цел да се подобри ефективността на по-
нататъшния пренос на информацията на 
други получатели по тяхно искане;

— услуга „кеширане“, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена от 
получател на услугата, включваща 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, осигурено единствено с 
цел да се подобри ефективността на по-
нататъшния пренос на информацията на 
други получатели по тяхно искане;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, която 
сама по себе си или във връзка с дадена 
дейност, включително продажбата на 
продукти или предоставянето на услуги, 
не е в съответствие с правото на Съюза 
или правото на държава членка, 
независимо от конкретния предмет или 
естество на това право;

ж) „незаконно съдържание“ 
означава всяка информация, 
включително продажбата на продукти 
или предоставянето на услуги, която не 
е в съответствие с правото на Съюза или 
правото на държава членка, независимо 
от конкретния предмет или естество на 
това право;

Or. en

Обосновка

Критерият „сама по себе си или във връзка с дадена дейност“ се заличава, за да се 
избегне прекомерното премахване на съдържание.
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „договор от разстояние“ означава 
договор по смисъла на член 2, параграф 
7 от Директива 2011/83/ЕС;

й) „договор от разстояние“ означава 
договор съгласно определението в член 
2, параграф 7 от Директива 2011/83/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира 
посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

н) „реклама“ означава информация, 
предназначена да популяризира пряко и 
непряко посланието на юридическо или 
физическо лице, независимо дали за 
постигане на търговски или нетърговски 
цели, и изложена от онлайн платформа 
на нейния онлайн интерфейс срещу 
възнаграждение конкретно за 
популяризиране на тази информация;

Or. en

Обосновка

В определението са добавени непреки и преки форми на послания, за да се включат 
например онлайн инфлуенсърите, които извършват скрито предлагане на продукти и 
услуги.
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „система за препоръчване“ 
означава изцяло или частично 
автоматизирана система, използвана от 
онлайн платформа, за да предлага на 
своя онлайн интерфейс конкретна 
информация на получателите на 
услугата, включително в резултат на 
търсене, инициирано от получателя или 
определящо по друг начин 
относителната последователност или 
видимост на показваната информация;

о) „система за препоръчване“ 
означава изцяло или частично 
автоматизирана система, използвана от 
онлайн платформа, за да предлага, 
приоритизира и класира на своя 
онлайн интерфейс конкретна 
информация на получателите на 
услугата, включително в резултат на 
търсене, инициирано от получателя или 
определящо по друг начин 
относителната последователност или 
видимост на показваната информация;

Or. en

Обосновка

Определението за „система за препоръчване“ надхвърля обикновеното „предлагане“ 
на съдържание. То включва също така класиране и приоритизиране на съдържанието. 
Поради това определението трябва да бъде разширено в съответствие с 
препоръките на ЕНОЗД.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към засичане, 
идентифициране и справяне с незаконно 
съдържание или несъвместима с техните 
общи условия информация, 
предоставени от получателите на 
услугата, включително предприетите 
мерки, които засягат наличността, 
видимостта и достъпността на това 

п) „модериране на съдържание“ 
означава дейностите, предприети от 
доставчиците на посреднически услуги, 
насочени към предотвратяване, 
засичане, идентифициране и справяне с 
незаконно съдържание или 
несъвместима с техните общи условия 
информация, предоставени от 
получателите на услугата, включително 
предприетите мерки, които засягат 
наличността, видимостта и 
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незаконно съдържание или тази 
информация, като например намаляване 
на видимостта, блокиране на достъпа 
или премахването на тази информация, 
или способността на получателите да 
предоставят тази информация, като 
например закриване или временно 
затваряне на профила на даден 
получател;

достъпността на това незаконно 
съдържание или тази информация, като 
например намаляване на видимостта, 
блокиране на достъпа или премахването 
на тази информация, или способността 
на получателите да предоставят тази 
информация, като например закриване 
или временно затваряне на профила на 
даден получател;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „общи условия“ означава всички 
общи условия или спецификации, 
независимо от тяхното наименование 
или форма, които уреждат договорните 
отношения между доставчика на 
посреднически услуги и получателите 
на услугите.

р) „общи условия“ означава всички 
общи условия, комуникационни насоки 
или спецификации, независимо от 
тяхното наименование или форма, които 
уреждат договорните отношения между 
доставчика на посреднически услуги и 
получателите на услугите.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „правоприлагащи органи“ 
означава компетентните органи, 



PE693.594v01-00 70/154 PR\1232421BG.docx

BG

определени от държавите членки в 
съответствие с националното им 
право да изпълняват правоприлагащи 
функции за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления във 
връзка с незаконното съдържание 
онлайн;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение. Необходимо е да се определят органите в член 21.

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

рб) „компетентни органи“ 
означава компетентните органи, 
определени от държавите членки в 
съответствие с тяхното национално 
право да извършват задачи, сред 
които е борбата с незаконното 
съдържание онлайн, включително 
правоприлагащите и 
административните органи, които 
отговарят за осигуряване на 
спазването на законодателството, 
което е приложимо в някои 
конкретни области, независимо от 
естеството или специфичния 
предмет на това законодателство;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение. Необходимо е да се определят националните компетентни 
органи, които ще бъдат определени от държавите членки.
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Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

рв) „бизнес ползвател“ означава 
всяко частно лице, което действа в 
търговско или професионално 
качество, или всяко юридическо лице, 
което използва посреднически онлайн 
услуги, за да предлага на 
потребителите стоки или услуги, 
свързани с неговата търговска 
дейност, стопанска дейност, занаят 
или професия;

Or. en

Обосновка

Добавено е определение за бизнес ползвател, за да се разшири обхватът на 
задължението „познавай своя бизнес клиент“ („Know Your Business Customer“ 
(KYBC)). Определението произтича от Регламента „P2B“.

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

рг) „възнаграждение“ означава 
икономическо обезщетение, състоящо 
се от пряко или непряко плащане за 
предоставената услуга, включително 
когато доставчикът на 
посреднически услуги не е пряко 
обезщетен от получателя на 
услугата или получателят на 
услугата предоставя данни на 
доставчика на услуги, освен когато 
тези данни се събират единствено с 
цел изпълнение на правни изисквания;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се добави определение за „възнаграждение“, за да се гарантира 
кодифициране на приложимата съдебна практика и ясно разбиране на определението 
за „реклама“ и съответните изисквания за прозрачност по отношение на рекламата, 
определени в член 24.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена на 
получател на услугата, доставчикът на 
услуги не носи отговорност за 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, което се извършва 
единствено с цел да се подобри 
ефективността на по-нататъшния пренос 
на информация до други получатели на 
услугата по тяхно искане, при условие 
че:

1. Когато се предоставя услуга на 
информационното общество, която се 
състои в пренос в далекосъобщителна 
мрежа на информация, предоставена на 
получател на услугата, доставчикът на 
услуги не носи отговорност за 
автоматичното, междинното и 
временното съхраняване на тази 
информация, което се извършва 
единствено с цел да се подобри 
ефективността на по-нататъшния пренос 
на информация до други получатели на 
услугата по тяхно искане, при условие 
че доставчикът:

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) доставчикът не променя 
информацията;

a) не променя информацията;

Or. en
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доставчикът спазва условията 
за достъп до информацията;

б) спазва условията за достъп до 
информацията;

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доставчикът спазва правилата 
за актуализиране на информацията, 
определени, широко признати и 
използвани от промишлеността;

в) спазва правилата за 
актуализиране на информацията, 
определени, широко признати и 
използвани от промишлеността;

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доставчикът не пречи на 
законното използване на технология, 
широко призната и използвана от 
промишлеността, за получаване на 
данни за използването на 
информацията; и

г) не пречи на законното 
използване на технология, широко 
призната и използвана от 
промишлеността, за получаване на 
данни за използването на 
информацията; и

Or. en
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доставчикът действа 
експедитивно за премахването или 
блокирането на достъпа до съхранената 
от него информация, веднага след като 
се запознае с факта, че информацията в 
първоначалния източник на преноса е 
премахната от мрежата или достъпът до 
нея е блокиран, или че съдебен или 
административен орган е разпоредил 
такова премахване или блокиране.

д) действа експедитивно за 
премахването или блокирането на 
достъпа до съхранената от него 
информация, веднага след като се 
запознае с факта, че информацията в 
първоначалния източник на преноса е 
премахната от мрежата или достъпът до 
нея е блокиран, или че съдебен или 
административен орган е разпоредил 
такова премахване или блокиране.

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат конкретните 
срокове, определени в правото на 
Съюза или в административни или 
правни заповеди, доставчиците на 
хостинг услуги премахват или 
блокират достъпа до незаконно 
съдържание възможно най-бързо и 
при всички случаи:
a) в рамките на 24 часа, когато 
незаконното съдържание може да 
навреди сериозно на обществения ред, 
обществената сигурност или 
общественото здраве или да навреди 
сериозно на здравето или 
безопасността на потребителите;
б) в рамките на седем дена във 
всички останали случаи, когато 
незаконното съдържание не наврежда 
сериозно на обществения ред, 
обществената сигурност, 
общественото здраве или на здравето 
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или безопасността на 
потребителите;
Когато доставчикът на хостинг 
услуги не може да изпълни 
задължението по параграф 1а поради 
непреодолима сила или по обективно 
обосновани технически или 
оперативни причини, той без 
неоправдано забавяне информира за 
тези основания компетентния орган, 
издал заповед съгласно член 8, или 
получателя на услугата, изпратил 
уведомление съгласно член 14.

Or. en

Обосновка

Законодателният акт за цифровите услуги следва да установи рамка за уведомяване и 
премахване с ясно определена процедура, предпазни мерки и срокове за предприемане 
на действия във връзка с уведомленията за незаконно съдържание и да гарантира 
еднакви процедури във всички държави членки. Необходимо е да се предостави на 
цифровите платформи време за оценка на законността на съдържанието, но някои 
съдържания, създадени от потребителите, имат много голямо въздействие и може 
да представляват по-голяма заплаха за обществото или значителна вреда за 
отделния човек.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на отговорността на 
онлайн платформите съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите, което позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал средния и относително 
осведомен потребител да вярва, че 

заличава се
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информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на 
сделката, се предоставят от самата 
онлайн платформа или от получател 
на услугата, който действа под негово 
ръководство или контрол.

Or. en

Обосновка

Премества се в член 5a.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Отговорност на онлайн 

платформата, позволяваща на 
потребителите да сключват договори 

от разстояние с търговци
1. В допълнение към член 5, 
параграф 1 онлайн платформа, която 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, не се ползва от 
освобождаването от отговорност, 
предвидено в член 5, ако не изпълнява 
задълженията, посочени в членове 11, 
13б, 13в, 14, 22 или 24а.
От такова освобождаване от 
отговорност не може да се възползва 
и онлайн платформата, която не 
отговаря на специфичните 
изисквания за предоставяне на 
информация за договори, сключени в 
онлайн места за търговия, в 
съответствие с член 6а, параграф 1 
от Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.
2. Освобождаването от 
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отговорност в член 5, параграф 1 и в 
параграф 1 от настоящия член не се 
прилага по отношение на 
отговорността съгласно 
законодателството за защита на 
потребителите за онлайн 
платформите, които позволяват на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, когато 
такава онлайн платформа представя 
конкретната информация или по друг 
начин прави възможна въпросната 
конкретна сделка по начин, който би 
накарал потребител да вярва, че 
информацията или продуктът или 
услугата, които са предмет на 
сделката, се предоставят от самата 
онлайн платформа или от получател 
на услугата, който действа под неин 
контрол, ръководство или решаващо 
влияние.
3. За да се прецени дали онлайн 
платформата упражнява такъв 
контрол, ръководство или решаващо 
влияние върху търговеца, 
съответните критерии включват 
следните елементи:
а) договорът между търговец и 
потребител се сключва изключително 
чрез средства, предоставени на 
платформата;
б) операторът на онлайн 
платформата не разкрива 
самоличността на търговеца или 
координатите за връзка до 
сключването на договора между 
търговец и потребител;
в) операторът на онлайн 
платформата използва изключително 
платежни системи, които 
позволяват на оператора на 
платформата да задържи плащания, 
направени от потребителя в полза на 
търговеца;
г) условията на договора между 
търговец и потребител се определят 
основно от оператора на онлайн 
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платформата;
д) цената , която потребителят 
трябва да заплати, се определя от 
оператора на онлайн платформата;
е) онлайн платформата предлага 
продукта или услугата от свое име, а 
не от името на търговеца, който ще 
я предостави.
4. Освобождаването от 
отговорност по член 5, параграф 1 от 
настоящия регламент не се прилага, в 
случай че онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци от трети държави, когато:
а) няма икономически оператор в 
рамките на Съюза, отговорен за 
безопасността на продуктите, или 
когато съществува икономическият 
оператор, но той не отговаря на 
искове; и 

б) продуктът не отговаря на 
приложимото законодателство на 
Съюза или на приложимото 
национално законодателство в 
областта на безопасността и 
съответствието на продуктите.
5. Потребителите, сключващи 
договори от разстояние с търговци, 
имат право да поискат обезщетение 
от онлайн платформата за 
нарушаване на задълженията, 
предвидени в настоящия регламент, и 
в съответствие с приложимото 
право на Съюза и приложимото 
национално право.
6. Онлайн платформата има 
право да поиска обезщетение от 
търговеца, който е използвал нейните 
услуги, в случай че търговецът не е 
изпълнил задълженията си по 
настоящия регламент по отношение 
на онлайн платформата или по 
отношение на потребителите.
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Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат установени допълнителни условия, за да се гарантира, че онлайн 
местата за търговия не са освободени от отговорност при продажбата на незаконни 
продукти и услуги. Онлайн платформа няма да се ползва от освобождаването от 
отговорност, ако не изпълнява определени задължения за надлежна проверка, 
определени в настоящия регламент, или в случаите, когато търговец от трета 
държава няма икономически оператор в рамките на Съюза, отговорен за 
безопасността на продуктите. Потребителите ще могат да поискат обезщетение 
от онлайн платформата, а в замяна на това онлайн платформата ще може да поиска 
обезщетение от търговеца.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на посреднически услуги 
не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4 и 5, само защото 
извършват доброволни разследвания по 
собствена инициатива или други 
дейности, насочени към засичане, 
идентифициране и премахване или 
блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент.

1. Доставчиците на посреднически 
услуги не се считат за недопустими за 
освобождаването от отговорност, 
посочено в членове 3, 4, 5 и 5а, само 
защото извършват доброволни 
разследвания по собствена инициатива 
или други дейности, насочени към 
засичане, идентифициране и премахване 
или блокиране на достъпа до незаконно 
съдържание, или предприемат 
необходимите мерки за спазване на 
изискванията на правото на Съюза, 
включително тези, определени в 
настоящия регламент, без да се засяга 
свободата на изразяване на мнение.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.
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Изменение 75

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
тези мерки се придружават от 
подходящи гаранции, като например 
човешки надзор, документация, 
проследимост или всякакви 
допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че разследванията по 
собствена инициатива са точни, 
справедливи, недискриминационни и 
прозрачни.

Or. en

Обосновка

Доброволните действия не осигуряват достатъчна и ефективна защита на 
потребителите. Поради това са необходими подходящи предпазни мерки, за да се 
гарантира, че мерките за разследване по собствена инициатива са точни, 
справедливи, недискриминационни и прозрачни.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират незабавно органа, издал 
заповедта, за привеждането в действие 
на заповедта, като посочват 

1. При получаване на заповед за 
предприемане на действия срещу 
конкретно незаконно съдържание, 
издадена от съответните национални 
съдебни или административни органи 
въз основа на приложимото право на 
Съюза или национално право, в 
съответствие с правото на Съюза, 
доставчиците на посреднически услуги 
информират бързо и без ненужно 
забавяне органа, издал заповедта, за 
привеждането в действие на заповедта, 
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предприетите действия и кога са 
предприети те.

като посочват предприетите действия и 
кога са предприети те.

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
незабавно органа, издал заповедта, за 
нейното получаване и за привеждането 
ѝ в действие.

1. При получаване на заповед за 
предоставяне на конкретна информация 
за един или повече конкретни отделни 
получатели на услугата, издадена от 
съответните национални съдебни или 
административни органи въз основа на 
приложимото право на Съюза или 
национално право, в съответствие с 
правото на Съюза, доставчиците на 
посреднически услуги информират 
бързо и без ненужно забавяне органа, 
издал заповедта, за нейното получаване 
и за привеждането ѝ в действие.

Or. en

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— изложение на причините, в което 
се обяснява целта, за която се изисква 
информацията, и защо изискването за 
предоставяне на информацията е 
необходимо и пропорционално, за да се 
определи дали получателите на 
посреднически услуги спазват 
приложимите правила на Съюза или 
национални правила, освен ако такова 
изложение не може да бъде направено 

— изложение на причините, в което 
се обяснява целта, за която се изисква 
информацията, и защо изискването за 
предоставяне на информацията е 
необходимо и пропорционално, за да се 
определи дали получателите на 
посреднически услуги спазват 
приложимото право на Съюза или 
приложимото национално право, 
освен ако такова изложение не може да 
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по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

бъде направено по причини, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Звена за контакт Звена за контакт за органите на 
държавите членки, за Комисията и за 
Европейския съвет за цифровите 
услуги 

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Звена за контакт за получателите на 

услуги
1. Доставчиците на 
посреднически услуги дават 
възможност на получателите на 
услуги да комуникират с тях, като им 
предоставят бързи, преки и 
ефективни средства за комуникация 
като телефонни номера, адреси на 
електронна поща, електронни 
формуляри за контакт, чатботове 
или съобщения в реално време, както 
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и географския адрес на установяване 
на доставчика на посреднически 
услуги.
2. Средствата за комуникация, 
посочени в параграф 1, са бързо и 
лесно достъпни за получателите на 
услуги по ясен, удобен за ползване за 
ползване, лесно разпознаваем и когато 
е възможно, унифициран начин. 
Доставчиците на посреднически 
услуги дават възможност на 
получателите на услуги лесно да 
избират еднакво достъпни средства 
за бърза, пряка и ефективна 
комуникация, които не включват 
автоматизирани инструменти.
3. Доставчиците на 
посреднически услуги разпределят 
достатъчно човешки и финансови 
ресурси, за да гарантират, че 
комуникацията и отговорите, 
посочени в параграф 1, се 
осъществяват бързо и ефективно.

Or. en

Обосновка

За да се благоприятства лесното и надеждно взаимодействие с посредническите 
услуги. Не само националните органи, но и получателите на услуги следва да имат 
достъп до преки и ефективни средства за комуникация с посредническите услуги.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги упълномощават своите законни 
представители, така че органите на 
държавите членки, Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги да могат да се обръщат към тях в 
допълнение към или вместо към 

2. Доставчиците на посреднически 
услуги упълномощават своите законни 
представители, така че органите на 
държавите членки, Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги да могат да се обръщат към тях в 
допълнение към или вместо към 
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доставчика по всички въпроси, 
необходими за получаването, 
спазването и правоприлагането на 
решенията, издадени във връзка с 
настоящия регламент. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
своя законен представител 
необходимите правомощия и ресурси, за 
да оказва съдействие на органите на 
държавите членки, Комисията и 
Европейския съвет за цифровите услуги 
да се съобразява с тези решения.

доставчика по всички въпроси, 
необходими за получаването, 
спазването и правоприлагането на 
решенията, издадени във връзка с 
настоящия регламент. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
своите законни представители 
необходимите правомощия и 
достатъчно ресурси, за да оказват 
съдействие на органите на държавите 
членки, Комисията и Европейския съвет 
за цифровите услуги и да се 
съобразяват с тези решения и със 
своите задължения, когато 
доставчик на посреднически услуги 
носи отговорност за нарушаване на 
задълженията, предвидени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прилагането на настоящия регламент, законните представители 
трябва да разполагат с достатъчно ресурси, за да изпълняват задълженията си, ако 
доставчикът на посредническата услуга носи отговорност за нарушение на 
задълженията по настоящия регламент. Това включва плащането на глобите, които 
биха могли да бъдат наложени на доставчика на посреднически услуги.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на посреднически 
услуги включват в своите общи 
условия информация за всички 
ограничения, които налагат във 
връзка с използването на техните 
услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. Тази 
информация включва информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите 

1. Доставчиците на посреднически 
услуги използват справедливи, 
недискриминационни и прозрачни 
договорни условия, които са изготвени 
на ясен и недвусмислен език и са 
публично достъпни в лесно достъпен 
формат. 



PR\1232421BG.docx 85/154 PE693.594v01-00

BG

на модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек. Тя се формулира на ясен и 
недвусмислен език и е публично 
достъпна в лесно достъпен формат.

Or. en

Обосновка

Получателите на услугата, по-специално физическите лица, следва винаги да се 
ползват от ясни, недвусмислени и справедливи договорни условия, независимо от 
естеството на онлайн посредника, който използват.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Доставчиците на 
посреднически услуги включват в 
своите общи условия информация за 
всички ограничения, които налагат 
във връзка с използването на техните 
услуги по отношение на 
информацията, предоставена от 
получателите на услугата. 
Доставчиците на посреднически 
услуги включват също така 
информация в пряко достъпен 
формат относно правото на 
получателя на услугата да прекрати 
използването на услугата. Те 
включват също така информация за 
всички политики, процедури, мерки и 
инструменти, използвани за целите 
на модерирането на съдържание, 
включително алгоритмичното 
вземане на решения и прегледа от 
човек.

Or. en
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Обосновка

Получателите на услуги трябва да имат възможност да дезактивират профила си за 
дадена посредническа услуга по лесен и удобен за ползване начин. Освен това 
условията на посредническите услуги следва също така да съдържат информация 
относно модерирането на съдържание, което се използва от платформата.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Доставчиците на 
посреднически услуги уведомяват 
получателите на услугата за всяка 
съществена промяна в договорните 
условия, която може да засегне 
техните права, и предоставят 
обяснение за това.

Or. en

Обосновка

Посредническите услуги трябва да информират получателите на техните услуги за 
съществените промени в договорните условия, които могат да засегнат правата на 
получателите, за да се гарантира правна сигурност както за ползвателите, така и за 
предприятията.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, обективно 
и пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 

2. Доставчиците на посреднически 
услуги действат старателно, 
своевременно, обективно, 
недискриминационно и 
пропорционално при прилагането и 
правоприлагането на ограниченията, 
посочени в параграф 1, при надлежно 
зачитане на правата и законните 
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права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

интереси на всички участващи страни, 
включително приложимите основни 
права на получателите на услугата, 
залегнали в Хартата.

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
получателите на услуги кратко и 
лесно разбираемо резюме на общите 
условия. В това резюме се посочват 
основните елементи на изискванията 
за предоставяне на информация, 
включително възможността за лесно 
отказване от незадължителните 
клаузи и наличните средства за 
правна защита.

Or. en

Обосновка

Доставчиците на посреднически услуги следва да включат резюме в своите общи 
условия по кратък, ясен и лесен за ползване начин, за да могат ползвателите лесно да 
разберат основните елементи.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато е възможно, 
доставчиците на посреднически 
услуги използват графични елементи 
като икони или изображения, за да 



PE693.594v01-00 88/154 PR\1232421BG.docx

BG

онагледят основните елементи на 
изискванията за информация.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури читаемост на условията, могат да се използват икони или 
изображения, за да бъдат договорите разбираеми.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като микро- или 
малки предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

2. Параграф 1 не се прилага за 
доставчици на посреднически услуги, 
които се определят като 
микропредприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Обосновка

Според оценката на въздействието разходите, свързани със задълженията за 
прозрачност в член 13, са незначителни. Поради това малките предприятия с годишен 
оборот между 2 и 10 милиона евро следва да могат да спазят изискванията. 
Задължението за прозрачност обаче не следва да се прилага за микропредприятията, 
тъй като те включват например отворени WiFi точки в ресторантите.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Показване на самоличността на 

бизнес ползвателите
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Доставчиците на посреднически 
услуги гарантират, че 
самоличността на бизнес ползвателя, 
който предоставя съдържание, стоки 
или услуги, е ясно видима заедно със 
съдържанието, стоките или 
услугите.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, Законодателният 
акт за цифровите услуги трябва да включва задължение посредническата услуга да 
посочва самоличността на бизнес ползвателя. Задължението се основава на връзките 
платформа – предприятие (член 3, параграф 5), но следва да се прилага за всички 
посреднически услуги, а не само за посредническите онлайн услуги.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б
Проследимост на бизнес 

ползвателите
1. Доставчикът на посреднически 
услуги гарантира, че бизнес 
ползвателите могат да използват 
неговите услуги само ако 
доставчикът на посреднически услуги 
е получил следната информация:
a) име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронна поща на бизнес 
ползвателя;
б) копие от идентификационния 
документ на бизнес ползвателя или 
друга електронна идентификация 
съгласно определението в член 3 от 
Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a;
в) данни за банковата сметка на 
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бизнес ползвателя, когато бизнес 
ползвателят е физическо лице;
г) когато бизнес ползвателят е 
регистриран в търговски регистър 
или подобен публичен регистър – 
търговския регистър, в който е 
регистриран бизнес ползвателят, и 
неговия регистрационен номер или 
равностойно средство за 
идентификация в този регистър.
2. При получаването на тази 
информация и до края на договорните 
отношения доставчикът на 
посреднически услуги полага разумни 
усилия, за да прецени дали 
информацията, посочена в параграф 
1, букви а) и г), е надеждна и 
актуализирана, като използва всяка 
свободно достъпна официална онлайн 
база данни или онлайн интерфейс, 
предоставени от държава членка или 
от Съюза, или чрез искания до бизнес 
ползвателя да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.
3. Когато доставчикът на 
посреднически услуги получи сведения, 
че получената от съответния бизнес 
ползвател информация, посочена в 
параграф 1, е неточна или непълна, 
този доставчик на посреднически 
услуги изисква от бизнес ползвателя 
да коригира информацията, 
доколкото това е необходимо, за да се 
гарантира, че цялата информация е 
точна и пълна, незабавно или в 
рамките на срока, определен от 
правото на Съюза и националното 
право.
Когато бизнес ползвателят не 
коригира или не допълни тази 
информация, доставчикът на 
посреднически услуги временно спира 
да предоставя своята услуга на бизнес 
ползвателя, докато не бъде изпълнено 
искането.
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4. Доставчиците на 
посреднически услуги съхраняват 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните си отношения 
със съответния бизнес ползвател. 
Впоследствие те заличават тази 
информация.
5. Без да се засяга параграф 2, 
доставчиците на посреднически 
услуги разкриват информацията на 
трети страни само когато това се 
изисква в съответствие с 
приложимото право, включително 
заповедите, посочени в член 9, и всяка 
заповед, издадена от компетентните 
органи на държавите членки или от 
Комисията за изпълнение на техните 
задачи съгласно настоящия 
регламент.
6. Доставчиците на 
посреднически услуги предоставят на 
получателите на услугата 
информацията, посочена в параграф 
1, букви а) и г), по ясен, леснодостъпен 
и разбираем начин.
________________
1a Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 юли 2014 г. относно 
електронната идентификация и 
удостоверителните услуги при 
електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО

 (OВ L 257, 28.8.2014 г., стp. 73).

Or. en

Обосновка

За да бъде ефективен, принципът на идентификация не следва да се ограничава до 
онлайн местата за търговия. Вместо това всички услуги на информационното 
общество, които се използват за предоставяне на незаконно съдържание, например 
регистри на имена на домейни, доставчици на услуги за мрежи за доставка на 
съдържание, рекламни мрежи, следва да бъдат задължени да предприемат разумни 
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стъпки за спиране, ограничаване и предотвратяване на незаконната дейност. Ако не е 
проверена самоличността, потребителите ще бъдат лишени от ефективни 
механизми за правна защита.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 13 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13в
Прозрачност на онлайн рекламата

1. Доставчиците на 
посреднически услуги, които показват 
реклама в своите онлайн интерфейси, 
гарантират, че получателите на 
услугата могат да идентифицират, 
за всяка конкретна реклама, показана 
на всеки отделен получател, по ясен и 
недвусмислен начин, в сбита форма и 
в реално време:
a) че информацията, показвана в 
интерфейса или части от него, е 
онлайн реклама, включително чрез 
видима и хармонизирана маркировка;
б) физическото или 
юридическото лице, от чието име се 
показва рекламата, и физическото 
или юридическото лице, което 
финансира рекламата;
в) ясна, съдържателна и 
уеднаквена информация относно 
параметрите, използвани за 
определяне на получателя, на когото 
се показва рекламата. и
д) дали рекламата е показвана с 
помощта на автоматизиран 
инструмент и самоличността на 
лицето, отговарящо за този 
инструмент.
2. Комисията приема акт за 
изпълнение, с който определя 
хармонизираните спецификации 
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относно маркировката, посочена в 
параграф 1, буква а) от настоящия 
член.
3. Доставчиците на 
посреднически услуги информират 
физическото или юридическото лице, 
от чието име се показва рекламата, 
за мястото, на което се показва 
рекламата. Те също така 
информират публичните органи при 
поискване от тяхна страна.
4. Доставчиците на 
посреднически услуги, които показват 
реклами в своите онлайн интерфейси, 
трябва да могат да предоставят 
лесен достъп на НПО, анализаторите 
и публичните органи, при поискване 
от тяхна страна, до информация, 
свързана с преки и непреки плащания, 
или до всяко друго възнаграждение, 
получено за показване на 
съответната реклама в техните 
онлайн интерфейси.

Or. en

Обосновка

Обхватът на този член следва да бъде разширен от онлайн платформи до 
посреднически услуги, които показват реклами в своите онлайн интерфейси. Освен 
това ползвателите често не успяват да разпознаят наличието на търговско 
съдържание, особено когато става въпрос за търговско съдържание на инфлуенсъри. 
За да се повиши осведомеността на потребителите относно рекламата, трябва да се 
гарантира видима и хармонизирана маркировка на рекламите. И накрая, за да се 
гарантира, че рекламодателите са добре информирани за мястото, където се показва 
тяхната реклама, посредническата услуга следва да информира рекламодателя къде е 
показвана рекламата.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 13 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13г
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Съгласие на получателите за 
рекламни практики

1. Доставчиците на 
посреднически услуги са длъжни по 
подразбиране да не подлагат 
получателите на своите услуги на 
целева, микротаргетирана и 
поведенческа реклама, освен ако 
получателят на услугата е дал 
свободно изразено, конкретно, 
информирано и недвусмислено 
съгласие. Доставчиците на 
посреднически услуги гарантират, че 
получателите на услуги могат лесно 
да направят информиран избор, 
когато изразяват съгласието си, като 
им предоставят съдържателна 
информация, включително 
информация за стойността на 
предоставянето на достъп до 
техните данни и информация за 
използването на тези данни.
2. Когато искат съгласието на 
получателите на предоставяните от 
тях услуги, считани за уязвими 
потребители, доставчиците на 
посреднически услуги изпълняват 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че тези потребители са 
получили достатъчна и подходяща 
информация, преди да дадат 
съгласието си.
3. Когато обработват данни за 
целева, микроцелева и поведенческа 
реклама, онлайн посредниците 
спазват приложимото право на 
Съюза и не участват в дейности, 
които могат да доведат до 
повсеместно проследяване, като 
например непропорционална 
комбинация от данни, събирани от 
платформите, или непропорционално 
обработване на специални категории 
данни, благодарение на които би 
могло да се извлича полза от 
уязвимости.
4. Доставчиците на 
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посреднически услуги организират 
своя онлайн интерфейс по такъв 
начин, че получателите на услуги, по-
специално тези, които се считат за 
уязвими потребители, да могат лесно 
и ефикасно да получават достъп до 
параметрите за рекламите и да ги 
променят. Доставчиците на 
посреднически услуги наблюдават 
редовно използването на 
параметрите за рекламите от 
получателите на услуги и полагат 
всички усилия да подобрят 
осведомеността на получателите на 
услуги относно възможността за 
изменение на тези параметри.

Or. en

Обосновка

Въз основа на събирането на данни на своите потребители социалните медии 
насърчават персонализираната реклама. Благодарение на тези данни социалните 
медии знаят точно кога, как и защо сме най-склонни да купим нещо. Повсеместното 
използване на данни представлява проблем за потребителите, по-специално за 
уязвимите групи. Поради това и в съответствие с доклада на комисията IMCO за 
законодателна инициатива 2020/2018 (INL) следва да бъдат въведени по-строги 
правила. Доставчиците на посреднически услуги не следва да подлагат получателите 
на услуги на тези форми на реклама, освен ако последните са изразили своето 
свободно и информирано съгласие.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
по-специално точния или точните URL, 
и когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание;

б) когато е целесъобразно, ясно 
посочване на електронното 
местоположение на тази информация, 
например точния или точните URL, или 
когато е необходимо, допълнителна 
информация, позволяваща 
идентифицирането на незаконното 
съдържание;
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Or. en

Обосновка

Предоставянето на URL невинаги е необходимо, за да се определи на кое съдържание 
се позовава предупреждаващото лице. Освен това за някои платформи като Facebook 
понякога е невъзможно да копират връзка към URL, което би затруднило 
изпълнението на това изискване.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно и обективно. Когато 
използват автоматизирани средства за 
това обработване или вземане на 
решение, те включват информация за 
това в уведомлението, посочено в 
параграф 4.

6. Доставчиците на хостинг услуги 
обработват всички уведомления, които 
получават съгласно механизмите, 
посочени в параграф 1, и вземат 
решенията си по отношение на 
информацията, за която се отнасят 
уведомленията, своевременно, 
старателно, недискриминационно и 
обективно. Когато използват 
автоматизирани средства за това 
обработване или вземане на решение, те 
включват информация за това в 
уведомлението, посочено в параграф 4.

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове за 
установяване на образци относно 
формата, съдържанието и други 
подробности във връзка с 
уведомленията, посочени в параграф 
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2.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Когато онлайн платформа, 
която позволява на потребителите 
да сключват договори от разстояние с 
търговци, открие и идентифицира 
незаконни стоки или услуги, тя 
предотвратява повторната поява на 
това съдържание на платформата. 
Прилагането на това изискване не 
води до общо задължение за контрол.

Or. en

Обосновка

За да се предприемат ефективни и значими мерки във връзка с разпространението на 
незаконни продукти и услуги на онлайн местата за търговия, е необходимо 
платформите да прилагат мерки за предотвратяване на повторната поява на 
незаконно съдържание, след като е било премахнато. Това ще гарантира не само по-
безопасна онлайн среда, но и еднакви условия на конкуренция за европейските 
предприятия.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Изключване на микро- и малките 
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предприятия
Настоящият раздел не се прилага за 
онлайн платформи, които се 
определят като микро- или малки 
предприятия по смисъла на 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Обосновка

Законодателството за защита на потребителите не прави разлика между малки и 
големи предприятия. Посочените в раздел 3 задължения, с изключение на член 23, 
следва да се прилагат и за микропредприятията и малките предприятия, за да се 
защитят потребителите и получателите на услуги от незаконно съдържание.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решения за премахване или 
блокиране на достъпа до информацията;

a) решения за премахване или не 
или за блокиране на достъпа до 
информацията;

Or. en

Обосновка

Вътрешната система за разглеждане на жалби следва да бъде достъпна както за 
тези, чието съдържание е било премахнато или изменено, така и за тези, чието 
уведомление е било отхвърлено.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решения за временно спиране 
или прекратяване на предоставянето на 

б) решения за временно спиране 
или не или за прекратяване или не на 
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услугата, изцяло или частично, на 
получателите;

предоставянето на услугата, изцяло или 
частично, на получателите;

Or. en

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) решения за временно затваряне 
или закриване на профила на 
получателите.

в) решения за временно затваряне 
или не или за закриване или не на 
профила на получателите.

Or. en

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, старателно и 
обективно. Когато жалбата съдържа 
достатъчно основания онлайн 
платформата да счита, че 
информацията, за която се отнася 
жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
решението си, посочено в параграф 1.

3. Онлайн платформите разглеждат 
жалбите, подадени чрез тяхната 
вътрешна система за разглеждане на 
жалби, своевременно, 
недискриминационно, старателно и 
обективно, и когато е възможно – в 
срок от седем дни, считано от 
датата, на която онлайн 
платформата е получила жалбата. 
Когато жалбата съдържа достатъчно 
основания онлайн платформата да 
счита, че информацията, за която се 
отнася жалбата, не е незаконна и не е 
несъвместима с нейните общи условия, 
или съдържа информация, указваща, че 
поведението на жалбоподателя не 
оправдава временното спиране или 
прекратяването на услугата или 
временното затваряне или закриването 
на профила, тя отменя незабавно 
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решението си, посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че жалбите се обработват възможно най-бързо, е определен срок 
от седем дни, когато е възможно.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на услугата, към 
които са насочени решенията, посочени 
в член 17, параграф 1, имат право да 
изберат всеки орган за извънсъдебно 
уреждане на спорове, който е бил 
сертифициран в съответствие с 
параграф 2, за разрешаване на спорове, 
свързани с тези решения, включително 
жалби, които не са могли да бъдат 
разрешени чрез вътрешната система за 
разглеждане на жалби, посочена в 
същия член. Онлайн платформите 
участват на добра воля с органа, избран 
с оглед на решаването на спора, и са 
обвързани от решението, взето от 
органа.

(Не се отнася до българския текст.)
 

Or. en

Обосновка

Техническо изменение

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Сертифицираните органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове 
приключват процедурите за решаване 
на спорове в рамките на разумен срок 
и не по-късно от 90 календарни дни 
след датата, на която 
сертифицираният орган е получил 
жалбата. Процедурата се счита за 
приключена на датата, на която 
сертифицираният орган е 
предоставил резултата от 
процедурата за извънсъдебно 
уреждане на спорове.

Or. en

Обосновка

В Директива 2009/22/ЕО за алтернативно решаване на спорове срокът за приключване 
на процедурата е определен на 90 календарни дни от датата, на която структурата 
е получила пълната документация по жалбата. Когато става въпрос за разглеждане 
на жалби съгласно настоящия регламент, следва да се прилага същият срок.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършва дейността си с цел 
своевременно, старателно и обективно 
подаване на уведомления.

в) извършва дейността си с цел 
обективно подаване на уведомления.

Or. en

Обосновка

Доверените податели на сигнали следва да могат да уведомяват платформата за 
незаконно съдържание, което се появява на техния уебсайт, без да се ограничават до 
условието да правят това своевременно и старателно. Това условие рискува да доведе 
до пренебрегване от страна на платформите на уведомления само защото са били 
получени известно време след публикуването на съдържанието в интерфейса.
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Изменение 105

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят явно 
незаконно съдържание.

1. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение, предоставянето на 
своите услуги на получателите на 
услугата, които често предоставят 
незаконно съдържание.

Or. en

Обосновка

Когато даден ползвател често предоставя незаконно съдържание в интерфейса на 
платформа, напр. продукти, които не са в съответствие със законодателството на 
ЕС, платформата следва да преустанови временно предоставянето на услуги на този 
ползвател за разумен период от време. Това не следва да се ограничава само до 
случаите на явно незаконно съдържание.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Онлайн платформите полагат 
максимални усилия, за да гарантират, 
че получатели на услугата, чието 
предоставяне е временно 
преустановено, няма да могат да 
използват услугата отново, докато не 
бъде отменено временното 
преустановяване. Това задължение не 
води до каквато и да било форма на 
общо задължение за контрол.

Or. en
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Обосновка

Когато дадена платформа реши временно да преустанови предоставянето на услуги 
за даден ползвател, платформата следва да направи всичко възможно, за да 
предотврати повторното използване на услугата от ползвателя до отмяната на 
временното преустановяването.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са явно 
неоснователни.

2. Онлайн платформите 
преустановяват временно за разумен 
период от време и след като са 
отправили предварително 
предупреждение обработването на 
уведомленията и жалбите, подадени 
чрез механизмите за уведомяване и 
действие и вътрешните системи за 
разглеждане на жалби, посочени 
съответно в членове 14 и 17, от 
физически лица или образувания или от 
жалбоподатели, които често подават 
уведомления или жалби, които са 
неоснователни.

Or. en

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) абсолютния брой на случаите на 
предоставяне на информация с явно 
незаконно съдържание или на очевидно 
неоснователните уведомления или 
жалби, подадени през изминалата 
година;

a) абсолютния брой на случаите на 
предоставяне на информация с 
незаконно съдържание или на очевидно 
неоснователните уведомления или 
жалби, подадени през изминалата 
година;
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Or. en

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) намерението на получателя, 
физическото лице, образуванието или 
жалбоподателя.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това би наложило доставчикът на онлайн услуги да преценява намерението на 
получателя и следователно предполага субективна оценка, която платформата не 
може да извършва.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато онлайн платформата 
реши да преустанови временно 
предоставянето на своите услуги на 
получател на услугата, чийто профил 
е от обществен интерес, онлайн 
платформата трябва да получи 
одобрението на съответния съдебен 
орган, преди да приложи решението 
си.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че профилите от обществен интерес, например на политици, не 
се затварят временно единствено въз основа на решението на платформата.
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Изменение 111

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследимост на търговците Проследимост на търговците, 
продуктите и услугите

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да се разшири обхватът на този член, за да се гарантира 
проследимост не само за търговците, но и за продуктите и услугите. То се основава 
на член 13б.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя гарантира, че 
търговците могат да използват 
услугите си за рекламиране на 
съобщения или за предлагане на 
продукти или услуги на потребители, 
намиращи се в Съюза, само ако преди 
използването на нейните услуги 
онлайн платформата е получила 
следната информация:

1. Когато онлайн платформа 
позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с 
търговци, тя получава в допълнение 
към член 13б следната информация:

Or. en

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) име, адрес, телефонен номер и 
адрес на електронна поща на 
търговеца;

заличава се

Or. en

Обосновка

Премества се в член 13б.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) копие от идентификационния 
документ на търговеца или друга 
електронна идентификация съгласно 
определението в член 3 от Регламент 
(ЕС) № 910/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета50;

заличава се

__________________
50 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 юли 2014 г. относно 
електронната идентификация и 
удостоверителните услуги при 
електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО.

Or. en

Обосновка

Премества се в член 13б.
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Изменение 115

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данни за банковата сметка на 
търговеца, когато търговецът е 
физическо лице;

заличава се

Or. en

Обосновка

Премества се в член 13б.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато търговецът е 
регистриран в търговски регистър 
или подобен публичен регистър — 
търговския регистър, в който е 
регистриран търговецът, и неговия 
регистрационен номер или 
равностойно средство за 
идентификация в този регистър;

заличава се

Or. en

Обосновка

Премества се в член 13б.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) лична декларация от страна на 
търговеца, който се ангажира да 
предлага само продукти или услуги, 
които са в съответствие с 
приложимите правила на правото на 
Съюза.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разчитането на лична декларация не е достатъчно, за да се гарантира защитата на 
потребителите.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) вид продукти или услуги, които 
търговецът възнамерява да предлага 
на онлайн платформата, 
включително информация, която 
позволява недвусмисленото 
идентифициране на продукта или 
услугата, които ще се предлагат, и 
необходимата информация съгласно 
изискванията за съответствие на 
продуктите и услугите, установени в 
правото на Съюза, включително, 
когато е приложимо, маркировката 
„СЕ“ и предупрежденията, 
информацията и етикетите.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че платформите разполагат с необходимата информация за 
продуктите и услугите, които предлагат в интерфейса си. Същевременно търговците 
следва да бъдат задължени да посочат вида продукти или услуги, които 
възнамеряват да продават.
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Изменение 119

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаването на тази 
информация онлайн платформата 
полага разумни усилия, за да прецени 
дали информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г) и д), е надеждна, 
като използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, или чрез 
искания до търговеца да предостави 
подкрепящи документи от надеждни 
източници.

2. При получаването на тази 
информация и преди да предостави 
своите услуги на търговеца или преди 
да представи продукта или услугата в 
своя онлайн интерфейс, онлайн 
платформата, която позволява на 
потребителите да сключват договори 
от разстояние с търговци, проверява 
до края на договорните отношения 
дали предоставената от търговеца 
информация, посочена в параграф 1, 
букви г) и еа), е надеждна, пълна и 
актуална. Операторът на онлайн 
платформа проверява информацията, 
предоставена от търговеца, като 
използва всяка свободно достъпна 
официална онлайн база данни или 
онлайн интерфейс, предоставени от 
държава членка или от Съюза, списък 
на които е изготвен от Комисията 
чрез акт за изпълнение, който се 
приема не по-късно от една година 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, или чрез искания до 
търговеца да предостави подкрепящи 
документи от надеждни източници. 
Доставчиците на посреднически 
услуги прилагат мерките за 
идентифициране и проверка по 
отношение на новите и на 
съществуващите търговци.

Or. en

Обосновка

За да гарантира, че платформата предоставя най-безопасната среда на своите 
ползватели, онлайн платформата проверява информацията, предоставена от 
търговеца, включително информацията за видовете продукти или вида на услугата, 
преди те да бъдат предлагани сред нейните услуги. Платформата извършва същите 
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проверки за съществуващите търговци и до края на договорните отношения с 
търговеца, за да гарантира по-високо ниво на сигурност.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато онлайн платформата 
получи сведения, че информацията, 
посочена в параграф 1, получена от 
съответния търговец, е неточна или 
непълна, тя изисква от търговеца да 
коригира информацията, доколкото 
това е необходимо, за да се гарантира, 
че цялата информация е точна и 
пълна, незабавно или в рамките на 
срока, определен от правото на Съюза 
и националното право.

3. Онлайн платформата 
предприема подходящи мерки, като 
например проверки на случаен 
принцип на продуктите и услугите, 
предлагани на потребителите, в 
допълнение към задълженията, 
посочени в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, за да установи и 
предотврати разпространението от 
страна на търговците, използващи 
нейната услуга, на предложения за 
продукти или услуги, които не са в 
съответствие с правото на Съюза или 
с националното право.

Or. en

Обосновка

За да идентифицира и предотвратява идването на незаконни продукти от трети 
държави в Съюза, мястото за търговия предприема подходящи мерки, като например 
проверки на случаен принцип на продуктите и услугите, предлагани на 
потребителите.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът не коригира или 
не допълни тази информация, онлайн 
платформата преустановява 
временно предоставянето на своята 
услуга на търговеца, докато не бъде 

заличава се
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изпълнено искането.

Or. en

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Онлайн платформата съхранява 
информацията, получена съгласно 
параграфи 1 и 2, по сигурен начин за 
срока на договорните ѝ отношения 
със съответния търговец. 
Впоследствие тя заличава тази 
информация.

4. Когато орган за надзор на 
пазара или митнически орган 
информира онлайн платформата, че 
предлагане на продукт или 
предоставяне на услуга е незаконно по 
отношение на приложимите 
изисквания в правото на Съюза или 
националното право, като например 
изискванията относно 
безопасността на продуктите и 
съответствието на продуктите, 
тази онлайн платформа премахва 
предложението или блокира достъпа 
до него в съответствие с член 5 от 
настоящия регламент. 
Онлайн платформата информира 
търговеца, който е представил 
незаконното предложение за продукт 
или за предоставяне на услуга, за 
решението, посочено в настоящия 
параграф, в съответствие с членове 
15 и 17. Онлайн платформата също 
така информира органа за надзор на 
пазара или митническия орган за 
взетото решение.
Когато информира търговеца за 
решението за премахване или 
блокиране на достъпа до 
предложението и когато 
незаконосъобразността на 
въпросното предложение е свързана с 
несъответствие на продукта или 
предоставянето на услуга, което 
може да застраши здравето или 
безопасността на потребителите, 
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онлайн платформата изисква от 
търговеца да съобщи цялата 
информация, която може да докаже, 
че въпросният търговец е предприел 
подходящи коригиращи мерки, 
включително, когато е приложимо, 
мерки по смисъла на член 16, параграф 
3 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a.
_________________
1a Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. относно надзора на 
пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на 
Директива 2004/42/ЕО и регламенти 
(ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (OВ 
L 169, 25.6.2019 г., стp. 1).

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че онлайн местата за търговия си сътрудничат със съответните 
органи, когато това е необходимо, по отношение на несъответстващи продукти и 
услуги.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засяга параграф 2, 
платформата разкрива 
информацията на трети страни 
само когато това се изисква в 
съответствие с приложимото право, 
включително заповедите, посочени в 
член 9, и всички заповеди, издадени от 
компетентните органи на 
държавите членки или от Комисията 
за изпълнение на техните задачи 
съгласно настоящия регламент.

заличава се
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Or. en

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Онлайн платформата 
предоставя на получателите на 
услугата информацията, посочена в 
параграф 1, букви а), г), д) и е), по ясен, 
леснодостъпен и разбираем начин.

заличава се

Or. en

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията приема актове за 
изпълнение за установяване на 
конкретната информация, изисквана 
в съответствие с параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) броя на споровете, отнесени до 
посочените в член 18 органи за 

a) броя на споровете, отнесени до 
посочените в член 18 сертифицирани 
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извънсъдебно уреждане на спорове, 
резултатите от уреждането на споровете 
и средното време, необходимо за 
приключване на процедурите за 
уреждане на спорове;

органи за извънсъдебно уреждане на 
спорове, резултатите от уреждането на 
споровете и средното време, 
необходимо за приключване на 
процедурите за уреждане на спорове;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на случаите на временно 
преустановяване, наложени съгласно 
член 20, като се прави разграничение 
между тези, наложени за 
предоставянето на явно незаконно 
съдържание, подаването на очевидно 
неоснователни уведомления и 
подаването на очевидно неоснователни 
жалби;

б) броя на случаите на временно 
преустановяване, наложени съгласно 
член 20, като се прави разграничение 
между тези, наложени за 
предоставянето на незаконно 
съдържание, подаването на очевидно 
неоснователни уведомления и 
подаването на очевидно неоснователни 
жалби;

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, направени в член 20.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящият член не се 
прилага за онлайн платформи, които 
се определят като микро- или малки 
предприятия по смисъла на 
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приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО.

Or. en

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Прозрачност на онлайн рекламата

Онлайн платформите, които 
показват реклама в своите онлайн 
интерфейси, гарантират, че 
получателите на услугата могат да 
идентифицират, за всяка конкретна 
реклама, показана на всеки отделен 
получател, по ясен и недвусмислен 
начин и в реално време:
a) че показаната информация 
представлява реклама;
б) физическото или 
юридическото лице, от чието име се 
показва рекламата;
в) съдържателна информация 
относно основните параметри, 
използвани за определяне на 
получателя, на когото се показва 
рекламата.

Or. en

Обосновка

Премества се в 13в.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 24 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a
Системи за препоръчване

1. Онлайн платформите не 
прилагат за получателите на своите 
услуги системи за препоръчване, 
основаващи се на профилиране, освен 
ако получателят на услугата е дал 
свободно изразено, конкретно, 
информирано и недвусмислено 
съгласие. Онлайн платформите 
гарантират, че вариантът, който не 
се основава на профилиране, се 
активира по подразбиране.
2. Онлайн платформите 
посочват в своите общи условия по 
ясен, достъпен и лесно разбираем 
начин, когато се препоръчва 
съдържание, основните параметри, 
използвани в техните системи за 
препоръчване, както и всички 
възможности за получателите на 
услугата да променят или повлияят 
на тези основни параметри, които са 
предоставили, включително поне един 
вариант, който не се основава на 
профилиране по смисъла на член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета. Онлайн платформите 
също така дават възможност на 
получателите на услугата да 
разглеждат лесно всеки профил или 
профили, използван(и) за поддържане 
на тяхното собствено съдържание. 
Те предоставят на ползвателите 
леснодостъпна възможност за 
изтриване на техния профил или 
профили, използван(и) за поддържане 
на съдържанието, което 
получателят вижда.
3. Параметрите, посочени в 
параграф 2, съдържат най-малкото 
следните елементи:
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a) критериите за препоръчване, 
използвани от съответната система;
б) как тези критерии се 
претеглят един спрямо друг;
в) за какви цели е оптимизирана 
съответната система; и 
г) ако е приложимо, обяснение на 
ролята, която поведението на 
получателите на услугата играе в 
начина, по който съответната 
система генерира своите резултати.
3. Когато са налице няколко 
варианта съгласно параграф 1, много 
големите онлайн платформи 
предоставят леснодостъпна функция 
на своя онлайн интерфейс, която 
позволява на получателя на услугата 
да избира и да променя по всяко време 
предпочитания от него вариант за 
всяка от системите за препоръчване, 
която определя относителния ред на 
информацията, която му се 
представя.
4. Онлайн платформите 
информират своите ползватели за 
самоличността на лицето, 
отговарящо за системата за 
препоръчване.
5. Онлайн платформите 
гарантират, че алгоритъмът, 
използван от техните системи за 
препоръчване, е проектиран така, че 
да не създава риск от подвеждане или 
манипулиране на получателите на 
услугата, когато те я използват.
6. Онлайн платформите 
гарантират, че информацията от 
надеждни източници, като например 
информация от публични органи или 
от научни източници, се показва като 
първи резултат след търсения, 
свързани с области от обществен 
интерес.

Or. en
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Обосновка

The obligations introduced should not only target the VLOPs, but online platforms as such. 
Consumers should be equally protected irrespective of whether it is a very large online 
platform or a smaller one. In accordance with the requirements of data protection by design 
and by default, recommender systems should by default not be based on profiling. Meaningful 
information requirements have been added as well as new requirements to prevent platforms 
from nudging users into the direction of unscientific propaganda, abusive content or 
conspiracy theories in order to keep them active on the platform (dark patterns).

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24б
Информация относно устойчивото 

потребление
Онлайн платформите, позволяващи 
на потребителите да сключват 
договори от разстояние с търговци, 
полагат максимални усилия да 
предоставят ясна, надеждна, 
сравнима и лесно разбираема 
информация на получателите на 
услуги, свързана с устойчивото 
потребление, като например, когато е 
приложимо, използването на 
устойчиви и ефикасни методи за 
доставка, използването на опаковки 
от устойчиви материали, както и 
екологичните разходи за връщане на 
стоките в случай на отказ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с ангажимента на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие настоящият регламент следва да насърчава 
устойчивостта на електронната търговия и устойчивото потребление, като 
гарантира, че получателите на услуги получават ясна и лесно разбираема информация 
за въздействието върху околната среда на продуктите или услугите, които купуват 
онлайн, като по този начин им се дава възможност да направят информиран избор.
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Изменение 132

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3.

1. Настоящият раздел се прилага за 
онлайн платформи, които предоставят 
своите услуги на определен брой 
средномесечни активни получатели на 
услугата в Съюза, равен на или по-голям 
от 45 милиона, изчислен в съответствие 
с методиката, определена в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 3, или имат годишен оборот, 
надвишаващ 50 милиона евро в 
рамките на Съюза.

Or. en

Обосновка

Въпреки че определението за 45 милиона активни получатели на услуги ще включи 
някои от много големите платформи на социалните медии, много малко вероятно е 
което и да е място за търговия да бъде обхванато. Най-често използваните 
определения за активни получатели се различават между социалните медии 
(основаващи се главно на потребителската база) и онлайн местата за търговия 
(основаващи се главно на продажбата на стоки и услуги). Ако критерият за 
„средномесечен брой на активните получатели на услугата“ не е допълнен с 
критерии, основаващи се на годишния оборот, нито едно място за търговия не би 
попаднало в обхвата.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права на 
зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 

б) всички отрицателни последици 
за упражняването на основните права, 
по-специално за защита на 
потребителите, на зачитане на личния 
и семейния живот, свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
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залегнали съответно в членове 7, 11, 21 
и 24 от Хартата;

информация, забраната на 
дискриминацията и правата на детето, 
залегнали съответно в Хартата на 
основните права на Европейския съюз;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че много големите онлайн платформи оценяват рисковете, 
свързани със защитата на потребителите.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При извършването на оценки на 
риска много големите онлайн 
платформи вземат предвид по-
специално начина, по който техните 
системи за модериране на съдържание, 
системи за препоръчване и системи за 
подбор и показване на реклама оказват 
влияние върху някой от системните 
рискове, посочени в параграф 1, 
включително потенциално бързото и 
широко разпространение на незаконно 
съдържание и на информация, която е 
несъвместима с техните общи условия.

2. При извършването на оценки на 
риска много големите онлайн 
платформи вземат предвид по-
специално начина, по който техните 
системи за модериране на съдържание, 
системи за препоръчване, стандарти 
на общността, системи за подбор и 
показване на реклама и всички общи 
условия за достъп до съдържание 
оказват влияние върху някой от 
системните рискове, посочени в 
параграф 1, включително потенциално 
бързото и широко разпространение на 
незаконно съдържание и на 
информация, която е несъвместима с 
техните общи условия.

Or. en

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) започване или коригиране на 
сътрудничеството с доверени податели 
на сигнали в съответствие с член 19;

г) започване или коригиране на 
сътрудничеството с доверени податели 
на сигнали в съответствие с член 19; и

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Системи за препоръчване

1. Много големите онлайн 
платформи, които използват 
системи за препоръчване, посочват в 
своите общи условия по ясен, 
достъпен и лесно разбираем начин 
основните параметри, използвани в 
техните системи за препоръчване, 
както и всички възможности за 
получателите на услугата да 
променят или повлияят на тези 
основни параметри, които 
евентуално са предоставили, 
включително поне един вариант, 
който не се основава на профилиране 
по смисъла на член 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Когато са налице няколко 
варианта съгласно параграф 1, много 
големите онлайн платформи 
предоставят леснодостъпна 
функционалност на своя онлайн 
интерфейс, която позволява на 
получателя на услугата да избира и да 
променя по всяко време 
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предпочитания от него вариант за 
всяка от системите за препоръчване, 
която определя относителния ред на 
информацията, която му се 
представя.

Or. en

Обосновка

Премества се в член 24a.

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дали една или повече 
определени групи получатели са били 
изрично изключени от целевата група 
за реклама.

Or. en

Обосновка

В съответствие с препоръките на ЕНОЗД.

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните, необходими за контрол и 
оценка на спазването на настоящия 
регламент. Координаторът на 

1. При обосновано искане и в 
разумен срок, посочен в искането, много 
големите онлайн платформи 
предоставят на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване или на Комисията достъп 
до данните и алгоритмите, 
необходими за контрол и оценка на 
спазването на настоящия регламент. 
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цифровите услуги и Комисията 
използват тези данни само за тези цели.

Координаторът на цифровите услуги и 
Комисията използват тези данни само за 
тези цели.

Or. en

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Много голямата онлайн 
платформа е задължена да обясни 
проектирането и функционирането 
на алгоритмите, ако това бъде 
поискано от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, координаторът 
на цифровите услуги по място на установяване следва не само да има достъп до 
съответните данни и алгоритми, но и да изисква обяснения относно начина, по който 
алгоритмите са проектирани и работят. Това ще гарантира, че координаторите на 
цифровите услуги разполагат със съответната информация, за да преценят дали 
платформата е в съответствие с регламента.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции, да са 
независими от търговски интереси, да 
имат доказан експертен опит в 

4. За да могат да разполагат със 
статут на доказани анализатори, 
анализаторите трябва да са свързани с 
академични институции или 
организации на гражданското 
общество, представляващи 
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областите, свързани с разследваните 
рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

обществения интерес, да са 
независими от търговски интереси, да 
оповестяват финансирането на 
изследването, да имат доказан 
експертен опит в областите, свързани с 
разследваните рискове или свързаните 
научноизследователски методики, и да 
се ангажират и да са в състояние да 
запазят специфичните изисквания за 
сигурност и поверителност на данните, 
съответстващи на всяко искане.

Or. en

Обосновка

Защитата на данните не следва да се използва неправомерно като средство за 
силните участници да избегнат прозрачността и отчетността. Анализаторите и 
организациите на гражданското общество следва да имат достъп до съответните 
данни, ако отговарят на изискванията, установени в настоящия член.

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 33 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33a
Отчетност на алгоритмите

1. Когато използва 
автоматизирано вземане на решения, 
много голямата онлайн платформа 
предоставя на Комисията 
необходимата информация за 
извършване на оценка на 
използваните алгоритми.
2. При извършване на оценката, 
посочена в параграф 1, Комисията 
оценява следните елементи:
a) спазването на съответните 
изисквания на Съюза;
б) как алгоритъмът се използва 
от много голямата онлайн 
платформа и неговото въздействие 
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върху предоставянето на услугата;
в) въздействието върху 
основните права, включително върху 
правата на потребителите, както и 
социалния ефект на алгоритмите; и
г) дали мерките, прилагани от 
много голямата онлайн платформа за 
гарантиране на устойчивостта на 
алгоритъма, са подходящи по 
отношение на значението на 
алгоритъма за предоставянето на 
услугата и неговото въздействие 
върху елементите, посочени в буква 
в).
3. При извършване на оценката 
Комисията може да потърси съвет 
от съответните национални 
публични органи, анализатори и 
неправителствени организации.
4. След оценката, посочена в 
параграф 2, Комисията съобщава 
констатациите си на много големите 
онлайн платформи и им дава 
възможност да предоставят 
допълнително обяснение относно 
заключенията в срок от две седмици.
5. Когато Комисията установи, 
че алгоритъмът, използван от много 
голямата онлайн платформа, не е в 
съответствие с параграф 2, буква а), 
в) или г) от настоящия член, 
Комисията предприема подходящи 
мерки, предвидени в настоящия 
регламент, за преустановяване на 
нарушението.

Or. en

Обосновка

Автоматизираното вземане на решения до голяма степен подкрепя услугите, 
предлагани от много голяма онлайн платформа. Поради това е необходимо да се 
гарантира, че проектирането на такива инструменти не води до никакъв риск за 
физическите лица. За да се гарантира хармонизиран и неутрален подход за оценка на 
автоматизираното вземане на решения, Комисията следва да бъде органът, който 
отговаря за оценката на автоматизираното вземане на решени, следвайки редица 
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критерии, изброени в настоящия член.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специфични интерфейси, 
включително приложно-програмни 
интерфейси, за да се улесни спазването 
на задълженията, посочени в членове 30 
и 31;

в) специфични интерфейси, 
включително приложно-програмни 
интерфейси, използването на икони и 
други графични елементи, за да се 
улесни спазването на задълженията, 
посочени в членове 30 и 31;

Or. en

Обосновка

Техническо изменение.

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
може да покани съответните много 
големи онлайн платформи, други много 
големи онлайн платформи, други 
онлайн платформи и други доставчици 
на посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
риска, както и на рамка за редовно 

2. Когато възникне значителен 
системен риск по смисъла на член 26, 
параграф 1 и той засяга няколко много 
големи онлайн платформи, Комисията 
кани засегнатите много големи 
онлайн платформи, други много големи 
онлайн платформи, други онлайн 
платформи и други доставчици на 
посреднически услуги, когато това е 
целесъобразно, както и съответните 
обществени органи, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни, да участват в 
изготвянето на кодекси за поведение, 
включително чрез определяне на 
ангажименти за предприемане на 
специфични мерки за смекчаване на 
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докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

риска, както и на рамка за редовно 
докладване относно предприетите 
мерки и резултатите от тях.

Or. en

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, 
включително гражданите, на 
равнището на Съюза. Комисията и 
Европейският съвет за цифровите 
услуги също така се стремят да 
гарантират, че участниците докладват 
редовно на Комисията и на съответните 
си координатори на цифровите услуги 
по място на установяване за всички 
предприети мерки и за резултатите от 
тях, сравнени с ключовите показатели за 
изпълнение, които те съдържат.

3. При прилагането на параграфи 1 
и 2 Комисията и Европейският съвет за 
цифровите услуги се стремят да 
гарантират, че кодексите за поведение 
определят ясно техните цели, съдържат 
ключови показатели за изпълнението за 
измерване на постигането на тези цели и 
надлежно отчитат нуждите и интересите 
на всички заинтересовани страни, в 
частност гражданите, на равнището на 
Съюза. Комисията и Европейският съвет 
за цифровите услуги също така се 
стремят да гарантират, че участниците 
докладват редовно на Комисията и на 
съответните си координатори на 
цифровите услуги по място на 
установяване за всички предприети 
мерки и за резултатите от тях, сравнени 
с ключовите показатели за изпълнение, 
които те съдържат.

Or. en

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 

1. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
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услуги изпълняват задачите си съгласно 
настоящия регламент по 
безпристрастен, прозрачен и навременен 
начин. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
услуги разполагат с подходящи 
технически, финансови и човешки 
ресурси, за да изпълняват своите задачи.

услуги изпълняват задачите си съгласно 
настоящия регламент по 
безпристрастен, прозрачен и навременен 
начин. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
услуги разполагат с необходимите 
технически, финансови и човешки 
ресурси, със задълбочени технически 
умения, включително по отношение 
на обработката и одита на данни, за 
да изпълняват своите задачи.

Or. en

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Координаторът на цифровите 
услуги редовно изготвя оценка дали 
информацията, посочена в член 11, е 
надеждна, пълна и актуална.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че информацията, предоставена от законния представител, и 
да се избегнат ситуации, при които законният представител се оказва празна 
пощенска кутия, координаторът на цифровите услуги следва редовно да изготвя 
оценка дали информацията, посочена в член 11, е надеждна и актуална.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правомощието да приемат 
временни мерки, за да се избегне рискът 
от сериозна вреда.

д) правомощието да приемат 
временни мерки, за да се избегне 
повторно нарушение на 
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задълженията, предвидени в 
регламента, или за да се избегне 
рискът от сериозна вреда; 

Or. en

Обосновка

Ако дадена посредническа услуга многократно нарушава задълженията, определени в 
настоящия регламент, координаторът на цифровите услуги следва да има 
правомощието да ограничава достъпа до интерфейса. Това би било в съответствие с 
формулировката в Регламента за СОЗП.

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) За целите на буква д) 
координаторът на цифровите услуги 
разполага по-специално с 
правомощието да поиска от 
съответния съдебен орган:
i) да премахне съдържание или да 
ограничи достъпа до онлайн 
интерфейс или да разпореди изрично 
показване на предупреждение до 
потребителите при достъпа до 
онлайн интерфейс;
ii) да разпореди на доставчик на 
хостинг услуги да премахне, блокира 
или ограничи достъпа до онлайн 
интерфейс; или
iii) по целесъобразност, да 
разпореди на регистър на домейн или 
регистратор да изтрие напълно 
определено име на домейн и да позволи 
на съответния компетентен орган да 
го регистрира, включително като 
изисква от трета страна или от друг 
публичен орган да приложи тези 
мерки.

Or. en
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Обосновка

Ако дадена посредническа услуга многократно нарушава задълженията, определени в 
настоящия регламент, координаторът на цифровите услуги следва да има 
правомощието да ограничава достъпа до интерфейса. Това би било в съответствие с 
формулировката в Регламента за СОЗП.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи, 
координаторите на цифровите услуги 
разполагат също така по отношение на 
доставчиците на посреднически услуги 
под юрисдикцията на тяхната държава 
членка, когато всички други 
правомощия съгласно настоящия член 
за преустановяване на нарушението са 
изчерпани, нарушението продължава и 
причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, с 
правомощието да предприемат следните 
мерки:

3. Когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи, 
координаторите на цифровите услуги 
разполагат също така по отношение на 
доставчиците на посреднически услуги 
под юрисдикцията на тяхната държава 
членка, когато всички други 
правомощия съгласно настоящия член, с 
изключение на посочените в параграф 
2, буква да), за преустановяване на 
нарушението са изчерпани, 
нарушението продължава и причинява 
сериозни вреди, които не могат да бъдат 
избегнати чрез упражняването на други 
правомощия, предоставени съгласно 
правото на Съюза или националното 
право, с правомощието да предприемат 
следните мерки:

Or. en

Обосновка

Техническа промяна в съответствие с промените, нанесени в член 41, параграф 2, 
буква д).

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато координаторът на 
цифровите услуги счита, че доставчикът 
не е спазил в достатъчна степен 
изискванията по първото тире, че 
нарушението продължава и причинява 
сериозни вреди, както и че 
нарушението води до тежко 
престъпление, при което има заплаха за 
живота или безопасността на хората, да 
изиска от компетентния съдебен орган 
на тази държава членка да разпореди 
временното ограничаване на достъпа на 
получателите на услугата, засегната от 
нарушението, или, само когато това не е 
технически осъществимо, до онлайн 
интерфейса на доставчика на 
посреднически услуги, на който се 
извършва нарушението.

б) когато координаторът на 
цифровите услуги счита, че доставчикът 
не е спазил в достатъчна степен 
изискванията по първото тире, че 
нарушението продължава и причинява 
сериозни вреди или че нарушението 
продължава и причинява сериозни 
вреди и води до тежко престъпление, 
при което има заплаха за живота или 
безопасността на хората, да изиска от 
компетентния съдебен орган на тази 
държава членка да разпореди 
временното ограничаване на достъпа на 
получателите на услугата, засегната от 
нарушението, или, само когато това не е 
технически осъществимо, до онлайн 
интерфейса на доставчика на 
посреднически услуги, на който се 
извършва нарушението.

Or. en

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите, когато действа по 
искане на Комисията съгласно 
предвиденото в член 65, преди да 
подаде искането, посочено в първа 
алинея, буква б), координаторът на 
цифровите услуги приканва 
заинтересованите страни да представят 
писмени коментари в срок, не по-кратък 
от две седмици, като описва мерките, 
които възнамерява да поиска, и посочва 
техния адресат или адресати. 
Доставчикът, адресатът или адресатите, 
както и всяка друга трета страна, която 
докаже законен интерес, има право да 
участва в производството пред 

Освен в случаите, когато действа по 
искане на Комисията съгласно 
предвиденото в член 65, преди да 
приеме временните мерки, посочени в 
параграф 2, буква д) или преди да 
подаде искането, посочено в първа 
алинея, буква б), координаторът на 
цифровите услуги приканва 
заинтересованите страни да представят 
писмени коментари в срок, не по-кратък 
от две седмици, като описва мерките, 
които възнамерява да поиска, и посочва 
техния адресат или адресати. 
Доставчикът, адресатът или адресатите, 
както и всяка друга трета страна, която 
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компетентния съдебен орган. Всяка 
разпоредена мярка трябва да бъде 
пропорционална на естеството, 
тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, без 
неоснователно да ограничава достъпа на 
получателите на съответната услуга до 
законосъобразна информация.

докаже законен интерес, има право да 
участва в производството пред 
компетентния съдебен орган. Всяка 
разпоредена мярка трябва да бъде 
пропорционална на естеството, 
тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, без 
неоснователно да ограничава достъпа на 
получателите на съответната услуга до 
законосъобразна информация.

Or. en

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 6% от 
годишния доход или оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги. Санкциите за предоставяне на 
неточна, непълна или подвеждаща 
информация, за липса на отговор или 
коригиране на неточна, непълна или 
подвеждаща информация и за подлагане 
на проверка на място не надвишават 1% 
от годишния доход или оборот на 
съответния доставчик.

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 6% от 
годишния доход в световен мащаб или 
оборот на съответния доставчик на 
посреднически услуги. Санкциите за 
предоставяне на неточна, непълна или 
подвеждаща информация, за липса на 
отговор или коригиране на неточна, 
непълна или подвеждаща информация и 
за подлагане на проверка на място не 
надвишават 1% от годишния доход в 
световен мащабили оборот на 
съответния доставчик.

Or. en

Обосновка

С цел да се изясни какво се има предвид под годишен доход и годишен оборот.
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Изменение 153

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на периодичната 
имуществена санкция не надвишава 5% 
от средния дневен оборот на съответния 
доставчик на посреднически услуги 
през предходната финансова година на 
ден, изчислен от датата, посочена в 
съответното решение.

4. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на периодичната 
имуществена санкция не надвишава 5% 
от средния дневен оборот в световен 
мащаб на съответния доставчик на 
посреднически услуги през предходната 
финансова година на ден, изчислен от 
датата, посочена в съответното 
решение.

Or. en

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координаторът за цифровите услуги 
по място на установяване, който 
получава жалбата, без ненужно 
забавяне и във всеки случай не по-
късно от три месеца след получаване 
на жалбата отговаря на получателя 
на услугата, като обяснява, когато е 
приложимо, предприетите стъпки за 
отстраняване на нарушението.

Or. en

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко две държави 
членки, той може да изиска от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Никоя държава членка не следва да се превръща в сигурно убежище за неприлагане на 
задълженията, определени в настоящия регламент. В случай че Европейският съвет 
за цифровите услуги има основания да счита, че доставчик на посреднически услуги е 
нарушил настоящия регламент, той следва не само да „препоръча“, но и да поиска от 
координатора на цифровите услуги по място на установяване да направи оценка на 
въпроса. В същото време изискването за най-малко „три“ държави членки следва да 
бъде заменено с „две“ държави членки, за да се намалят изискванията, необходими за 
намеса на Европейския съвет за цифровите услуги при всяко подозрение за нарушение.

Изменение 156

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В искането или препоръката 
съгласно параграф 1 се посочва най-
малко:

2. В искането съгласно параграф 1 
се посочва най-малко:

Or. en
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Изменение 157

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането или 
препоръката съгласно параграф 1. 
Когато прецени, че не разполага с 
достатъчно информация, за да 
предприеме действия по искането или 
препоръката, и има основания да 
счита, че координаторът на цифровите 
услуги, изпратил искането, или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги може да предостави 
допълнителна информация, той може да 
поиска тази информация. Срокът, 
определен в параграф 4, спира да тече 
до предоставянето на тази допълнителна 
информация.

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането съгласно 
параграф 1. Когато прецени, че не 
разполага с достатъчно информация, за 
да предприеме действия по искането, и 
има основания да счита, че 
координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Европейският 
съвет за цифровите услуги може да 
предостави допълнителна информация, 
той може да поиска тази информация. 
Срокът, определен в параграф 4, спира 
да тече до предоставянето на тази 
допълнителна информация.

Or. en

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от два месеца след получаване на 
искането или препоръката съобщава на 
координатора на цифровите услуги, 
изпратил искането, или на Европейския 
съвет за цифровите услуги своята 
оценка на предполагаемото нарушение 
или оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, както и обяснение 
на всички мерки за разследване или 

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от един месец след получаване на 
искането съобщава на координатора на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или на Европейския съвет за цифровите 
услуги своята оценка на 
предполагаемото нарушение или 
оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, както и обяснение 
на всички мерки за разследване или 
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правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Ако всички срокове във вида им преди измененията бъдат спазени в последния 
възможен момент, всяка действителна мярка за гарантиране на спазването на 
настоящия регламент може да отнеме до седем месеца, за да бъде приета. Това е 
твърде дълго. Като се има предвид, че на този етап от разследването Европейският 
съвет за цифровите услуги вече е предоставил описание на съответните факти, 
включително кои разпоредби на настоящия регламент счита, че са нарушени, един 
месец на всеки етап от оценката следва да бъде достатъчен.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като предостави 
цялата необходима информация. Тази 
информация включва най-малко 
искането или препоръката, изпратени 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване, всяка 
допълнителна информация, 
предоставена съгласно параграф 3, и 
информацията, посочена в параграф 4.

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като предостави 
цялата необходима информация. Тази 
информация включва най-малко 
искането, изпратено на координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване, всяка допълнителна 
информация, предоставена съгласно 
параграф 3, и информацията, посочена в 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 160

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията прави оценка на 
въпроса в срок от три месеца от 
отнасянето му до нея съгласно параграф 
5, след като се е консултирала с 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване и, освен ако не е 
отнесла въпроса до него, с Европейския 
съвет за цифровите услуги.

6. Комисията прави оценка на 
въпроса в срок от един месец от 
отнасянето му до нея съгласно параграф 
5, след като се е консултирала с 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване и, освен ако не е 
отнесла въпроса до него, с Европейския 
съвет за цифровите услуги.

Or. en

Изменение 161

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да направи 
допълнителна оценка на въпроса и да 
предприеме необходимите мерки за 
разследване или правоприлагане, за да 
гарантира спазването на настоящия 
регламент, както и да я информира за 
мерките, предприети в срок от два 
месеца от искането.

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от един месец от 
искането.

Or. en
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Изменение 162

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване има 
основания да подозира, че доставчик 
на посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
който включва поне още една 
държава членка, той може да започне 
съвместно разследване въз основа на 
споразумение между засегнатите 
държави членки.

Or. en

Изменение 163

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Координаторите на цифровите 
услуги и другите национални 
компетентни органи, които не следват 
становищата, исканията или 
препоръките, отправени към тях и 
приети от Европейския съвет за 
цифровите услуги, посочват причините 
за този избор, когато докладват 
съгласно настоящия регламент или 
когато приемат съответните си решения, 
в зависимост от случая.

2. Координаторите на цифровите 
услуги и другите национални 
компетентни органи, които не следват 
становищата, исканията или 
препоръките, отправени към тях и 
приети от Европейския съвет за 
цифровите услуги, посочват причините 
за този избор, както и разяснения 
относно разследванията, действията 
и мерките, които може вече да са 
изпълнили, когато докладват съгласно 
на стоящия регламент или когато 
приемат съответните си решения, в 
зависимост от случая.

Or. en
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Изменение 164

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, може да препоръча 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, изисква от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок и не-късно от три 
месеца.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде задължена да предприеме действия. Освен това, въпреки че 
е разумно да се предостави известна гъвкавост на координатора за цифровите услуги, 
определянето на хармонизиран краен срок ще спомогне да се избегне твърде различно 
тълкуване на понятието „разумен срок“ и да се гарантира хармонизирано и 
ефективно прилагане на законодателството.

Изменение 165

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да започне 
производство с оглед на евентуалното 

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията започва 
производство с оглед на евентуалното 
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приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде задължена да предприеме действия в случай на нарушение.

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията реши да 
започне производство съгласно 
параграф 1, тя уведомява всички 
координатори на цифровите услуги, 
Европейския съвет за цифровите услуги 
и съответната много голяма онлайн 
платформа.

2. Когато Комисията започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Or. en

Изменение 167

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Когато е необходимо, Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да изискат 
допълнителна информация относно 
въпросните алгоритми, за да оценят 
алгоритъма в съответствие с член 
33а. Комисията и назначените от нея 
одитори и експерти могат да отправят 
въпроси към ключовия персонал на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или към друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.

Or. en

Изменение 168

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 169

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Временните мерки включват:
i) правомощието да премахва 
съдържание или да ограничава 
достъпа до онлайн интерфейс или да 
разпореди изрично посочване на 
предупреждение до потребителите 
при достъпа до онлайн интерфейс;
ii) правомощието да разпорежда 
на доставчик на хостинг услуги да 
премахне, блокира или ограничи 
достъпа до онлайн интерфейс; или
iii) по целесъобразност, 
правомощието да разпореди на 
регистър на домейн или регистратор 
да изтрие напълно определено име на 
домейн и да позволи на съответния 
компетентен орган да го регистрира, 
включително като изиска от трета 
страна или от друг публичен орган да 
приложи тези мерки.

Or. en

Обосновка

Ако дадена посредническа услуга многократно нарушава задълженията, определени в 
настоящия регламент, Комисията следва да има правомощието да ограничава 
достъпа до интерфейса.

Изменение 170

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 171

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) временните мерки, постановени 
съгласно член 55;

б) временните мерки, постановени 
съгласно член 55; и

Or. en

Изменение 172

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 173

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В решението по член 58 
Комисията може да наложи на 
съответната много голяма онлайн 
платформа глоби, които не надвишават 
6 % от общия ѝ оборот за предходната 

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

предходната финансова година, ако 
установи, че платформата умишлено 
или поради небрежност:

Or. en

Изменение 174

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 175

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 176

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се засяга Директива (ЕС) 
2020/1828 на Европейския парламент и 
на Съвета52, получателите на 
посреднически услуги имат право да 
упълномощят орган, организация или 
сдружение да упражнява от тяхно име 
правата, посочени в членове 17, 18 и 19, 
при условие че органът, организацията 
или сдружението отговарят на всяко 
едно от следните условия:

__________________ __________________
52 [Препратка] 52 Директива (ЕС) 2020/1828 на 

Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2020 г. относно 
представителни искове за защита на 
колективните интереси на 
потребителите и за отмяна на 
Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 409, 
4.12.2020 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 14, 22, 23, 25 и 31, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [датата на 
очакваното приемане на регламента]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
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продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Изменение 178

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 14, 22, 23, 25 и 31, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 179

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 14, 22, 23, 25 и 31, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от три 
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месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

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

Or. en

Изменение 180

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 181

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и на всеки пет години след 
това Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и докладва на 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет. В този доклад се разглежда 
по-конкретно прилагането на членове 
35 и 36.

Or. en
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Изменение 182

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако е целесъобразно, 
посоченият в параграф 1 доклад се 
придружава от предложение за 
изменение на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В случай че кодексът за поведение не е достатъчен.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Докладчикът приветства предложението на Комисията за законодателен акт за 
цифровите услуги. Цифровите услуги са важен гръбнак на нашата икономика и 
предоставят нови възможности за потребителите и предприятията, които ежедневно 
използват различните цифрови услуги. 

Същевременно цифровите услуги създадоха сериозни предизвикателства и рискове. 
Естеството, мащабът и значението на цифровите услуги за икономиката и обществото 
се промениха драстично след въвеждането на действащото законодателство. За да се 
отговори на тези предизвикателства и да се гарантират еднакви условия на 
конкуренция на цифровия единен пазар и по-безопасно цифрово пространство за 
потребителите, е необходима актуализирана регулаторна рамка за цифровите услуги, в 
която да се установят ясни отговорности. 

Докладчикът признава хоризонталния характер на настоящия регламент, но 
същевременно счита, че универсалният подход не успява да се справи с проблемите с 
незаконните продукти и услуги, продавани чрез онлайн пазарите. Докладчикът е на 
мнение, че трябва да бъдат въведени по-строги правила за онлайн пазарите, за да се 
създадат еднакви условия на конкуренция и да се гарантира принципът „това, което е 
незаконно офлайн, е незаконно и онлайн“.

Докладчикът приветства целта на Комисията за увеличаване на прозрачността на 
онлайн рекламата и системите за препоръчване на съдържание, но счита, че в 
предложението на Комисията липсват конкретни задължения за гарантиране на 
отчетност и за предотвратяване на увеличаването на незаконното съдържание. Поради 
това докладчикът счита, че е необходимо да се предложат допълнителни мерки и 
изисквания за прозрачност, за да се гарантира защитата на потребителите още при 
проектирането и по подразбиране.

На последно място, докладчикът приветства акцента върху разпоредбите за изпълнение 
и правоприлагане и счита, че като се има предвид трансграничният характер на 
цифровите услуги, хибридният модел за правоприлагане, предложен от Комисията, би 
могъл да гарантира ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент. Все пак 
докладчикът счита, че е необходимо да се засилят някои разпоредби, за да се гарантира, 
че нито една държава членка не се превръща в сигурно убежище за онлайн 
платформите. 

Защита на потребителите и онлайн пазари
Макар и докладчикът да признава хоризонталния подход на Законодателния акт за 
цифровите услуги, от онлайн пазарите трябва да се изискват по-конкретни действия, за 
да се гарантира, че потребителите могат да купуват безопасни продукти и услуги 
онлайн. Докладчикът приветства някои аспекти на предложението на Комисията, а 
именно проследимостта на търговците, специфичното условие за освобождаване от 
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отговорност, насочено към онлайн пазарите, както и факта, че при определени условия 
ще се счита, че сигналите дават действителна информация и по този начин онлайн 
платформите ще носят отговорност, ако не премахват съдържанието.

Въпреки това, за да се реши проблемът с незаконните продукти и по този начин да се 
гарантира, че принципът „това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн“ е 
нещо повече от думи, докладчикът счита, че трябва да бъдат въведени допълнителни 
условия за освобождаване от отговорност и задължения, за да се гарантират защитата 
на потребителите и еднаквите условия на конкуренция за европейските предприятия в 
рамките на цифровия единен пазар.

Докладчикът предлага нов член, в който се определят по-строги условия за 
освобождаването от отговорност, насочени специално към онлайн пазарите. Тези 
условия включват, наред с другото, изисквания за спазване на определени задължения 
и условия за надлежна проверка, които гарантират, че когато търговец от трета държава 
не разполага с икономически оператор, отговорен за безопасността на продуктите, 
пазарът няма да се възползва от освобождаването от отговорност. Това се прави, за да 
се гарантира отговорността за всеки продукт, продаван на европейските потребители, 
включително от електронната търговия. Освен това потребителите ще могат да търсят 
правна защита за вреди, причинени от продуктите или услугите, предлагани на онлайн 
платформата.

На последно място, докладчикът предлага да се засили задължението за проследимост 
на търговците – както чрез въвеждане на нов член, разширяващ обхвата на някои 
разпоредби, представени в член 22, до всички посреднически услуги, така и чрез 
въвеждане на нови разпоредби, насочени към онлайн пазарите. Тези разпоредби 
включват задължения за предотвратяване на онлайн предлагане на опасни и/или 
несъответстващи на изискванията продукти и, при необходимост, задължения за 
сътрудничество с националните органи по отношение на вече продадени опасни 
продукти.

Премахване на незаконно съдържание
Докладчикът е на мнение, че незаконното съдържание следва да бъде премахвано от 
посредническите услуги възможно най-бързо, като същевременно се вземат предвид 
основните права. Докладчикът счита, че Законодателният акт за цифровите услуги 
следва да установи рамка за уведомяване и премахване, която да съдържа ясно 
определени процедури, гаранции и срокове за предприемане на действия във връзка с 
уведомленията за незаконно съдържание и да гарантира еднакви процедури във всички 
държави членки. Въпреки че е необходимо на цифровите платформи да се предостави 
време за оценка на законността на съдържанието, някои видове съдържание имат много 
голямо въздействие и може да представляват по-голяма заплаха за обществото или 
значителна вреда за отделния човек. Поради това е разумно да има два набора от 
срокове, като за такова съдържание с голямо въздействие да важат по-кратки срокове. 
За да се гарантира съгласуваност със съществуващото законодателство, докладчикът 
уточнява, че тези срокове не засягат крайните срокове, определени в секторното 
законодателство или в секторния правен ред.

Освен това докладчикът приветства задължението, въведено в член 20 относно мерките 
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и защитата срещу злоупотреби. Въпреки това, когато даден потребител често 
предоставя незаконно съдържание в даден интерфейс – например предлага продукти, 
които не са в съответствие със законодателството на ЕС, платформата следва да спре 
ползвателя от ползването ѝ за разумен период от време. Това не следва да се 
ограничава само до очевидно незаконно съдържание. 

Права на ползвателите
Докладчикът приветства също така предложението на Комисията за вътрешна система 
за разглеждане на жалби и за орган за извънсъдебно решаване на спорове. Въпреки 
това, за да се гарантира ефективна процедура, докладчикът предложи да се включат 
срокове. Освен това вътрешната система за разглеждане на жалби следва да бъде 
достъпна не само за тези, чието съдържание е било премахнато, но и за онези, чието 
уведомление е било отхвърлено.

Докладчикът счита, че не само националните органи и Комисията, но и получателите 
на услуги следва да имат достъп до преки и ефективни средства за комуникация с 
посредническите услуги. Докладчикът предлага нов член, който позволява на 
получателите на услуги да избират сред различни средства за комуникация с 
посредническите услуги.

И накрая, докладчикът е на мнение, че допълнителните задължения, наложени на 
онлайн платформите съгласно глава втора, раздел III от настоящия регламент, следва да 
се прилагат и за микропредприятията и малките предприятия, с изключение на член 23. 
Законодателството за защита на потребителите не прави разграничение между малки и 
големи предприятия и следователно задълженията не следва да се ограничават до 
по-големите платформи.

Рекламиране онлайн
Докладчикът е твърдо убеден, че повсеместното събиране и използване на данни на 
потребителите за предоставяне на целенасочени, микроцелеви и поведенчески реклами 
е излязло извън контрол. Докладчикът приветства новите задължения за прозрачност 
във връзка с този въпрос, но счита, че прозрачността сама по себе си не може да реши 
проблемите, свързани с целевата реклама онлайн.

Докладчикът предлага нов член, който има за цел да позволи на потребителите да 
сърфират през онлайн платформи, без да бъдат обект на целева реклама. Поради това 
докладчикът предлага целевата реклама да бъде изключена по подразбиране и 
потребителите да могат лесно да се откажат от нея. Докладчикът също така предлага, 
когато онлайн посредниците обработват данни за целева реклама, те да не извършват 
дейности, които могат да доведат до повсеместно проследяване.

Освен това докладчикът предлага да се разшири обхватът на члена относно 
прозрачността на онлайн рекламата, така че да се включат всички посреднически 
услуги, и предлага нови разпоредби за прозрачност. Докладчикът предлага 
посредническите услуги да посочват, наред с другото, лицето, което финансира 
рекламата и къде тя е показвана. Освен това посредническата услуга следва да 
предоставя достъп на НПО, изследователите и публичните органи по тяхно искане до 
информация относно всяко пряко и непряко плащане или получено възнаграждение.
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На последно място, с цел да се подобри осведомеността на потребителите относно 
търговското съдържание, докладчикът предлага да има видима и хармонизирана 
маркировка на рекламата. Понастоящем от отделния търговец зависи да реши как да 
оповести рекламата, стига това да се счита за достатъчно ясно за средния потребител от 
очакваната целева група. Тази свобода води до разнообразие от различни обозначения, 
което затруднява потребителите да разпознават, че нещо е реклама. Поради това е 
необходима ясна и хармонизирана маркировка на рекламата. 

Системи за препоръчване и алгоритмична отчетност
Докладчикът приветства признанието на Комисията, че системите за препоръчване 
могат да окажат значително въздействие върху способността на потребителите да 
избират информация, както и че Комисията е решила да посвети член за решаване на 
свързаните с тях въпроси. Докладчикът обаче счита, че е необходимо допълнително да 
се укрепи оправомощаването на потребителите, когато става въпрос за системи за 
препоръчване.

Докладчикът предлага обхватът на този член да се разшири, така че да включва всички 
онлайн платформи, тъй като системите за препоръчване, използвани в платформите с 
по-малко от 45 милиона активни ползватели, също оказват значително въздействие 
върху потребителите. Освен това докладчикът предлага всяка система за препоръчване 
по подразбиране да не се основава на профилиране, а потребителите, подлежащи на 
система за препоръчване, използваща профилиране, да могат да виждат и заличават 
всички профили, използвани за филтриране на съдържанието, което виждат. 
Допълнително докладчикът счита, че алгоритмите, използвани в система за 
препоръчване, следва да бъдат проектирани по начин, който предотвратява появата на 
„неясни модели“ и „заешки дупки“. Също така докладчикът предлага задължение за 
„задължителен пренос“, за да се гарантира, че информацията от обществен интерес е на 
високо място в алгоритмите на платформите.
 
И накрая, докладчикът счита, че в предложението следва да се въведе по-голяма 
отчетност по отношение на алгоритмите. Докладчикът предлага Комисията да може да 
оценява алгоритмите, използвани от много големите онлайн платформи, и да определя 
дали те отговарят на редица изисквания. Комисията ще има право да санкционира в 
случай на нарушение на определени изисквания.
 
Въвеждане и прилагане
Докладчикът приветства предложения от Комисията модел за прилагане. Въпреки това 
бяха направени някои промени с цел укрепване на модела. Като черпи вдъхновение от 
Регламент (ЕС) 2017/2394, докладчикът предлага координаторът на цифровите услуги и 
Комисията да имат възможността да ограничават достъпа до интерфейса на 
посредническа услуга, ако доставчикът многократно нарушава задълженията, 
определени в настоящия регламент. Освен това Комисията следва не само да има 
възможност да действа, но и да бъде задължена да действа, ако има основания да смята, 
че много голяма онлайн платформа нарушава настоящия регламент.
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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 доклада:

Субект и/или лице
5rightsfoundation
Airbnb
Alibaba
Amazon
Avaaz
BEUC
Booking.com
BusinessEurope
CCIA
Конфедерация на датската промишленост
Датска търговска камара
Датски медии
Den Blå Avis
Заместник-кмет на Барселона Лая Бонет
DigitalEurope
DOT Europe
Dropbox
EBU
EDRI
ETNO
ETUC
EucoLight
Eurocinema
EuroCommerce
European Brands Association (Асоциация на европейските марки)
European Association of Mail Order Pharmacies (Европейска асоциация на аптеките за 
пощенски поръчки)
Facebook
Google
Governing Platforms (Управленски платформи)
HOTREC
Huawei
IFPI
ITI
LightningEurope
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Match Group
Microsoft
MotionPictures
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News Media Europe
Nordvision
Португалско председателство на Съвета
Проф. Аня Бехман, Университет в Орхус
Reddit
RELX
Schibsted
STM
Министерство на промишлеността, бизнеса и финансите на Дания
Министерство на правосъдието и защитата на потребителите на Германия
Постоянно представителство на Франция в ЕС
Постоянно представителство на Нидерландия в ЕС
TikTok
Together Against Counterfeiting Alliance
Toy Industries of Europe
U.S Mission to the European Union
Wikimedia
Zalando


