
AD\1210467BG.docx PE650.375v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2020/2018(INL)

16.7.2020

СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

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

Докладчик по становище (*): Паул Танг

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)

(*) Асоциирана комисия — член 57 от Правилника за дейността



PE650.375v02-00 2/12 AD\1210467BG.docx

BG

PA_INL



AD\1210467BG.docx 3/12 PE650.375v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

1. подчертава, че в областта на цифровите услуги и свързаните с тях алгоритми 
трябва да бъдат изцяло зачетени основните права, и по-специално правото на 
личен живот, защитата на личните данни, недискриминацията, свободата на 
изразяване на мнение и на информация и правата на детето, залегнали в 
Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз; поради това 
призовава Комисията да приложи задължение за недискриминация, прозрачност 
и обяснимост на алгоритмите, санкции в случай на неизпълнение на тези 
задължения и възможност за човешка намеса, а също и други мерки за 
съответствие, като например мониторинг, оценка, независими одити и 
специални стрес тестове, за да се подпомогне и осигури спазването на 
изискванията; счита, че следва да се прилагат основан на риска подход и по-
строги правила за алгоритми, които създават потенциални заплахи за основните 
права и свободи; подчертава, че в основата на концепцията за прозрачност и 
обяснимост на алгоритмите следва да бъде това информацията, предоставяна на 
потребителя, да е в сбита, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, като 
се използва ясен и прост език, и по-специално за всяка информация, насочена 
конкретно към деца;

2. подчертава, че бързото развитие на цифровите услуги изисква солидна, 
съобразена с бъдещите предизвикателства законодателна рамка за защита на 
личните данни и неприкосновеността на личния живот; отбелязва, че 
Директивата за електронната търговия датира от 2000 г., а режимът за защита на 
данните се актуализира значително оттогава насам; поради това припомня 
необходимостта всяка бъдеща разпоредба на законодателния акт за цифровите 
услуги изцяло да зачита общата рамка на основните права и европейския режим 
за неприкосновеност на личния живот и защита на данните; във връзка с това 
подчертава, че всички доставчици на цифрови услуги трябва изцяло да спазват 
правото на Съюза в областта на защитата на данните, а именно Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД) и Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета (относно неприкосновеност на личния 
живот в електронната среда), които понастоящем са в процес на преразглеждане, 
както и свободата на изразяване на мнение и недискриминацията, а също така да 
гарантират сигурността и безопасността на своите системи и услуги;

3. подчертава колко е важно да се прилага ефективно цялостно криптиране на 
данните, тъй като то е от съществено значение за доверието и сигурността в 
интернет и ефективно предотвратява достъп от страна на неупълномощени трети 
лица; подчертава, че законодателният акт за цифровите услуги следва да 
осигурява равнопоставени условия, като предлага правна яснота относно 
концепциите и определенията, включени в законодателството, и като се прилага 
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спрямо всички съответни участници, предлагащи цифрови услуги в Съюза, 
независимо дали те са установени във или извън Съюза; подчертава, че 
законодателният акт за цифровите услуги следва да бъде съобразен с бъдещите 
предизвикателства и приложим към появата на нови технологии с въздействие 
върху цифровия единен пазар; подчертава, че законодателният акт за цифровите 
услуги следва да зачита правото на анонимно използване на цифрови услуги, 
когато естеството на услугата или съществуващото законодателство не изисква 
идентифициране или удостоверяване на самоличността на потребителя или на 
клиента;

4. отбелязва, че тъй като дейностите на хората онлайн позволяват получаването на 
пространни данни за тяхната личност и дават възможност те да бъде 
манипулирани, общото и безразборно събиране на лични данни относно 
действията на потребителите и взаимодействията им онлайн представлява 
несъразмерна намеса в правото на неприкосновеност на личния живот; 
потвърждава, че ползвателите има право да не бъдат подлагани на всеобщо 
проследяване, когато използват цифрови услуги; подчертава, че в духа на 
юриспродуденцията по отношение на комуникационните метаданни, 
публичните органи ще получават достъп до абонат на ползвател и метаданни 
само за разследване на лица, заподозрени за тежко престъпление, след 
предварително съдебно разрешение; е убеден при все това, че доставчиците на 
цифрови услуги не трябва да запазват данни за целите на правоприлагането, 
освен ако целенасоченото запазване на данни на отделен ползвател е директно 
разпоредено от независим компетентен публичен орган в съответствие с правото 
на Съюза;

5. отбелязва ненужното събиране на лични данни от цифрови услуги в момента на 
регистрация за дадена услуга, като например пол, номер на мобилен телефон, 
електронен и пощенски адрес, което често е резултат от използването на 
възможности за единен вход; призовава Комисията да създаде обществена 
услуга като алтернатива на частните системи за единен вход. Подчертава, че 
тази услуга следва да бъде разработена така, че събирането на 
идентификационни данни от страна на доставчика на единния вход да е 
технически невъзможно, а събраните данни да бъдат сведени до абсолютен 
минимум; призовава Комисията да въведе задължение в областта на цифровите 
услуги винаги да се предлага и възможност за ръчно влизане в системата, 
определена по подразбиране; препоръчва на Комисията да създаде, като 
публична служба, система за проверка на възрастта на потребителите на 
цифрови услуги, по-конкретно с цел защита на малолетните и непълнолетните 
лица; подчертава, че двете обществени услуги не следва да се използват за 
проследяване на потребителите от един сайт в друг, нито да се използват за 
търговски цели, а следва да бъдат сигурни, прозрачни и да обработват само 
данни, необходими за идентифициране на потребителя, не следва да се прилагат 
за никакви други цифрови услуги, различни от тези, които изискват лична 
идентификация, удостоверяване на автентичността или проверка на възрастта, 
следва да се използват само със законна цел и по никакъв начин да не се 
използват за ограничаване на общия достъп до интернет; подчертава, че когато е 
необходим определен вид официална идентификация, трябва да се създаде 
еквивалентна сигурна онлайн система за електронна идентификация;
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6. подчертава важността на даването на правомощия на потребителите по 
отношение на упражняването на техните собствени основни права онлайн; 
отново заявява, че доставчиците на цифрови услуги трябва да зачитат и дават 
възможност за упражняване на правото на техните потребители на преносимост 
на данните, както е предвидено в правото на Съюза; подчертава затрудненията, 
които възникват за лицата, желаещи да приведат в изпълнение защитата за 
техните индивидуални данни и правата на неприкосновеност на личния живот 
срещу доминиращите платформи, които извършват дейност на многобройни 
пазари и имат многобройни свързани лица; поради това изисква от държавите 
членки и от доставчиците на цифрови услуги да въведат прозрачни, лесни за 
използване, ефективни, справедливи и експедитивни механизми за оплакване и 
правна защита, за да могат потребителите да се възползват от правата си 
съгласно ОРЗД, както и да оспорват свалянето офлайн на своето съдържание; 
насърчава доставчиците на цифрови услуги да създадат единна точка за контакт 
за всички свои базови цифрови платформи, от която исканията на ползвателите 
може да достигат до правилния получател; освен това отбелязва, че 
ползвателите следва винаги да бъдат изрично информирани дали общуват с 
човек, или с машина;

7. посочва, че биометричните данни се считат за специална категория лични данни 
със специфични правила за обработване; отбелязва, че биометричните данни 
могат да се използват, както това все по-често се случва, за идентифициране и 
установяване на самоличността на хора, включително в редица чувствителни 
сфери като банковото дело и услуги от съществено значение, като например 
здравеопазването, и че това, независимо от потенциалните предимства, до които 
може да доведе, и по-конкретно по-висока степен на автентичност в сравнение с 
буквено-цифровите характеристики за сигурност или PIN кодовете, когато е 
трудно да се осигури физическо присъствие при получаването на основни 
услуги, води до значителни рискове и представлява сериозна намеса в правото 
на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, особено когато се 
осъществява без съгласието на субекта на данните, както и до допускане на 
използване на фалшива самоличност; поради това призовава Комисията да 
включи в своя законодателен акт за цифровите услуги задължението 
доставчиците на цифрови услуги да съхраняват биометрични данни единствено 
върху самото устройство, освен ако законът не позволява централизирано 
съхранение, както и винаги да предоставят на ползвателите алтернатива на 
използването на биометрични данни, заложена по подразбиране, за 
функционирането на дадена услуга, а също и задължение клиентите да бъдат 
ясно информирани относно рисковете от използването на биометрични данни; 
подчертава, че цифрова услуга не може да бъде отказвана заради това, че лицето 
не е съгласно да използва биометрични данни;

8. отбелязва потенциалното отрицателно въздействие на персонализираната 
реклама, по-специално на микроцелевите и поведенческите реклами, 
извършвани от посредници за проследяване на реклами или платформи за 
оферти в реално време, и на анализирането на лица без тяхното съгласие, 
особено непълнолетните, чрез намеса в личния живот на хората, повдигайки 
въпроси за събирането и използването на данните с цел персонализиране на 
реклама, за предлагане на продукти или услуги или за определяне на цените; е 
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запознат с инициативата на онлайн платформите за въвеждане на предпазни 
мерки, например прозрачност и засилен контрол и избор на потребителите, 
както е посочено в Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията; поради 
това призовава Комисията да въведе строги ограничения върху целевата 
реклама, основана на събирането на лични данни, като се започне с въвеждането 
на забрана на поведенческата реклама от различен контекст, без същевременно 
да се ощетяват МСП; припомня, че понастоящем Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации позволява 
целево рекламиране единствено при условие на съгласие за участие, в противен 
случай то е незаконно, и призовава Комисията да забрани прибягването до 
дискриминационни практики при предоставянето на услуги и продукти;

9. отбелязва как цифровите услуги си сътрудничат със света извън интернет, 
например в транспортния и туристическия отрасъл; отбелязва, че местните 
органи на управление и публичният сектор могат да използват данните от 
определени видове цифрови услуги, например за да подобрят 
градоустройствените си политики; припомня, че събирането, използването и 
прехвърлянето на лични данни, включително между частния и публичния 
сектор, е в приложното поле на разпоредбите на ОРЗД; поради това призовава 
Комисията да направи своето предложение за законодателния акт за цифрови 
услуги по такъв начин, че да не е несъвместимо с тази цел;

10. призовава за засилено сътрудничество по отношение на регулаторния надзор 
върху цифровите услуги, поради което призовава Комисията да създаде система 
за надзор на прилагането на цифровите услуги и на свързания с тях 
законодателен акт чрез сътрудничество между националните и европейските 
надзорни органи и ежегодни независими външни одити, насочени към 
алгоритмите на доставчиците на цифрови услуги, вътрешните политики и 
правилното функциониране на вътрешните проверки и баланси, при надлежно 
зачитане на правото на Съюза и при всички обстоятелства на основните права на 
ползвателите на услугите, като се отчита фундаменталното значение на 
недискриминацията и свободата на изразяване на мнение и на информация в 
едно отворено и демократично общество, и на агенциите на ЕС и компетентните 
национални надзорни органи, упражняващи надзор върху изпълнението на 
законодателния акт за цифровите услуги;

11. със загриженост отбелязва, че надзорните органи в държавите членки са под 
напрежение с оглед на увеличения обем на задачите и отговорностите, свързани 
със защитата на личните данни, и липсата на ресурси, за да правят това; 
призовава Комисията да обмисли възможността да накара големи 
мултинационални дружества в областта на технологиите да допринасят за 
ресурсите на надзорните органи;

12. отбелязва, че цифровите услуги използват усъвършенствани алгоритми за 
анализиране или прогнозиране на лични предпочитания, интереси или 
поведение, които служат за разпространение и поръчване на съдържанието, 
показвано на потребителите на техните услуги; подчертава, че начинът, по който 
тези алгоритми работят и подреждат показваните материали, не е ясен, нито е 
обяснен на ползвателите, което отнема избора и контрола на ползвателя, 
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позволява създаването на ехо камери и води до недоверие в цифровите услуги; 
поради това призовава Комисията в своето предложение за законодателен акт за 
цифровите услуги да застави доставчиците на такива услуги да предлагат 
възможност за преглед на съдържанието по неорганизиран начин, да се даде 
повече контрол на ползвателите по отношение на начина, по който 
съдържанието се класира пред тях, включително опции за класиране извън 
техните обичайни навици за потребление на съдържание и възможност да 
избират изобщо да няма каквото и да е управление на съдържанието; призовава 
Комисията да разработи и режим на задължение за полагане на дължима грижа, 
при който доставчиците на цифрови услуги носят отговорност и се отчитат за 
ограничаване на съдържанието, като това следва да бъде определено в подробни 
секторни насоки и да се въведе задължение за прозрачност по отношение на 
начина, по който съдържанието на цифровите услуги бива ограничавано;

13. подчертава, че в съответствие с принципа за минимизиране на данните, 
установен от ОРЗД, законодателният акт за цифровите услуги следва да изисква 
от посредниците на цифрови услуги да дадат възможност във възможно най-
голяма степен за анонимното използване на техните услуги и плащането за тях, 
когато това е технически възможно, тъй като анонимността ефективно 
възпрепятства неразрешено разкриване, кражба на самоличност и други форми 
на злоупотреба с лични данни, събирани онлайн; подчертава, че само когато 
съществуващото законодателство изисква от предприятията да съобщават 
тяхната самоличност, доставчиците на големи места за търговия биха могли да 
бъдат задължени да проверят тяхната самоличност, докато в други случаи следва 
да бъде потвърдено правото да се използват цифрови услуги анонимно;

14. подчертава, че все още има определени разлики между пространствата онлайн и 
офлайн, например от гледна точка на анонимността, липсата на управляващ 
орган, между балансите на силите и техническите възможности; подчертава, че 
поради естеството на цифровата екосистема незаконното съдържание онлайн 
може лесно да се разпространи, а неговото отрицателно въздействие — да бъде 
усилено в рамките на изключително кратък период от време; отбелязва, че 
незаконното съдържание онлайн може да подкопае доверието в цифровите 
услуги, както и да има сериозни и дълготрайни последици за безопасността и 
основните права на физическите лица; счита, че е важно да се посочи, че това, 
което се счита за незаконно съдържание офлайн, следва да се разглежда като 
незаконно и онлайн; 

15. счита, че в това отношение всяка мярка в законодателния акт за цифровите 
услуги следва да се отнася само до незаконно съдържание съгласно дефиницията 
му в законодателството на Съюза и националните юрисдикции и не следва да 
включва неясни и неопределени от законова гледна точка термини като „вредно 
съдържание“, тъй като насочването към това съдържание би изложило 
основните права и свободата на словото на сериозен риск;

16. подчертава, че отговорността за прилагане на закона и за вземане на решения 
относно законосъобразността на онлайн дейностите и съдържанието, както и за 
разпореждане доставчиците на хостинг услуги да премахват незаконното 
съдържание или да блокират достъпа до него, се поема от независими съдебни 
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органи; подчертава необходимостта да се гарантира, че официалните решения за 
премахване на съдържание или за блокиране на достъпа до него от страна на 
независими компетентни публични органи са точни и добре обосновани и 
зачитат основните права; 

17. призовава за подобряване на сътрудничеството между независимите 
компетентни публични органи и доставчиците на хостинг услуги, за да се 
осигури бърз и правилен поток на информация и правилно и навременно 
премахване или блокиране на достъпа до незаконно съдържание, разпоредено от 
независимите компетентни публични органи, и да се гарантира успешното 
разследване и наказателно преследване на евентуални престъпления;

18. отново заявява, че доставчиците на съдържание следва да разполагат с достъп до 
защита по съдебен ред, за да бъде зачетено правото на ефективни правни 
средства за защита; поради това настоятелно призовава Комисията да приеме 
правила за прозрачни механизми за уведомяване и предприемане на действия, 
които предвиждат подходящи гаранции, за прозрачен, ефективен, справедлив и 
бърз механизъм за подаване на жалби и възможности за търсене на ефективни 
средства за защита срещу премахването на съдържание; 

19. в този контекст подчертава, че за да се защити свободата на изразяване, да се 
избегнат конфликти на правни системи, да се предотврати неоснователно и 
неефективно блокиране на географски принцип и да се създаде хармонизиран 
цифров единен пазар, от доставчиците на хостинг услуги не следва да се иска да 
прилагат изисквани в дадена държава членка национални ограничения върху 
свободата на изразяване и в друга държава членка, нито да премахват или да 
деактивират достъпа до информация, която е законна в тяхната държава на 
установяване; 

20. във връзка с това отбелязва със загриженост нарастващата разпокъсаност на 
националните законодателства по отношение на борбата с незаконното 
съдържание и със съдържанието, което може да се счита за вредно; поради това 
подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството между държавите 
членки; подчертава значението на такъв диалог, по-специално по отношение на 
различните национални дефиниции за това какво представлява незаконно 
съдържание;

21. призовава доставчиците на цифрови услуги, които по собствена инициатива 
свалят офлайн съдържание, считано от тях за незаконно, да правят това по 
добросъвестен, пропорционален и недискриминативен начин, като при всички 
обстоятелства отдават дължимото внимание на основните права на 
ползвателите, и да отчитат основополагащата важност на свободата на 
изразяване на мнение и информация в едно отворено и демократично общество с 
оглед на избягването на премахване на съдържание, което не е незаконно; 
подчертава в тази връзка, че следва да бъдат наложени задължения за 
прозрачност на онлайн посредниците по отношение на прилаганите критерии за 
вземане на решение за премахване или блокиране на достъпа до съдържание и за 
използваната технологията, за да се гарантира прилагането на необходимите 
предпазни мерки и за да се избегне дискриминация и ненужно премахване или 
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блокиране на достъп; в допълнение призовава доставчиците на цифрови услуги 
да предприемат необходимите мерки, за да установят и етикетират съдържание, 
качено от социални ботове.

22. във връзка с това отбелязва, че понастоящем автоматизираните инструменти не 
са в състояние да разграничат незаконно съдържание от съдържание, което е 
законно в даден контекст, и подчертава, че всеки подобен инструмент трябва да 
подлежи на наблюдение от страна на човека и на пълна прозрачност по 
отношение на проектирането и изпълнението; подчертава, че преглед на 
автоматизирани доклади от доставчиците на услуги, от техния персонал или от 
техните изпълнители не разрешава този проблем, тъй като частният персонал не 
разполага с независимостта, квалификацията и отговорността на публичните 
органи; поради това подчертава, че законодателният акт за цифровите услуги 
следва изрично да забранява задължение за доставчиците на хостинг услуги или 
други технически посредници да използват автоматизирани инструменти за 
модериране на съдържание; вместо това изисква от доставчиците на цифрови 
услуги, които по своя собствена инициатива желаят да ограничат определено 
законно съдържание на своите потребители, да проучат възможността да 
етикетират това съдържание, вместо да свалят офлайн;

23. подчертава, че публичните органи не следва да налагат общо задължение на 
доставчиците на цифрови услуги, нито de jure, нито de facto, включително чрез 
предварителни мерки, да контролират информацията, която предават или 
съхраняват, нито общо задължение да търсят активно, да модерират или да 
филтрират съдържание, указващо незаконна дейност; е убеден също така, че от 
доставчиците на цифрови услуги не следва да се изисква да не допускат 
качването на незаконно съдържание; поради това предлага, когато е 
технологично осъществимо, въз основа на достатъчно обосновани поръчки от 
независими компетентни публични органи и като се отчита в пълна степен 
специфичният контекст на съдържанието, от доставчиците на цифрови услуги да 
може да бъде поискано да извършват периодични проверки на отделни части от 
съдържание, които вече са били обявени за незаконни от съд, при условие че 
наблюдението и търсенето на информацията, за която се отнася това 
разпореждане, са ограничени до информация, съдържаща послание, чието 
съдържание остава по същество непроменено в сравнение със съдържанието, 
което е довело до установяване на незаконосъобразността и съдържа посочените 
в разпореждането елементи, които в съответствие с решението на Съда от 3 
октомври 2019 г. по дело C-18/181 са идентични или еквивалентни дотолкова, 
доколкото от доставчика на хостинг услуги не се изисква да извършва 
независима оценка на това съдържание;

24. призовава Комисията да обмисли налагането на задължение на доставчиците на 
хостинг услуги да съобщават на компетентния правоприлагащ орган за 
незаконно съдържание, което представлява тежко престъпление, когато узнаят 
за него; призовава също така Комисията, държавите членки и доставчиците на 

1   Решение на Съда от 3 октомври 2019 г., Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland 
Limited, Дело C-18/18; ECLI:EU:C:2019:821.
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хостинг услуги да установят прозрачни механизми, чрез които ползвателите да 
могат да уведомят съответните органи за евентуално незаконно съдържание; 
отправя искане към държавите членки да подобрят достъпа до своите съдебни и 
правоприлагащи системи и тяхната ефективност по отношение на 
установяването на незаконността на онлайн съдържание и на разрешаването на 
спорове във връзка със заличаването или блокирането на достъпа до 
съдържание;

25. подчертава, че за да надгради конструктивно правилата на Директивата за 
електронна търговия и да гарантира правна сигурност, приложимото 
законодателство следва да бъде пропорционално и да формулира изрично 
задълженията на доставчиците на цифрови услуги, вместо да налага общо 
задължение за дължима грижа; подчертава, че някои мита могат да бъдат 
допълнително уточнени в секторното законодателство; подчертава, че правният 
режим за отговорността на цифровите доставчици не следва да зависи от 
несигурни понятия като „активната“ или „пасивната“ роля на доставчиците;

26. счита, че доставчиците на инфраструктурни и на разплащателни услуги и 
другите дружества, предлагащи услуги на доставчици на цифрови услуги, не 
следва да носят отговорност за съдържанието, което даден ползвател качва или 
сваля по своя собствена инициатива; счита, че доставчиците на цифрови услуги, 
които имат пряка връзка с потребител и разполагат с възможност да отстраняват 
отделни части от съдържанието на потребителя, следва да бъдат подведени под 
отговорност само ако не успеят да отговорят експедитивно на достатъчно 
обосновани заповеди за премахване от страна на независими компетентни 
публични органи или когато имат конкретни познания за незаконно съдържание 
или дейности.
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