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Изменение 58
Корнелия Ернст
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 59
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението не защитава децата, а излага спазващите закона граждани на 
големи рискове (като например алгоритми за ИИ, които невярно сигнализират за 
законни интимни изображения и разговори на деца и възрастни, свързани с тяхното 
здраве и сексуален живот) и нарушава основните права на милиони деца и възрастни 
хора според съответната съдебна практика. Анализирането на съдържанието на 
всички частни съобщения е също толкова неприемливо, колкото пощенската служба 
да отваря всички писма, за да проверява за незаконно съдържание. Според ЕНОЗД не 
са доказани нито необходимостта от инструмента, нито пък неговата 
пропорционалност.

Изменение 60
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно временна дерогация 
от някои разпоредби на Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на 
използването на технологии от 
доставчици на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà за 
обработка на лични и други данни за 
целите на борбата със сексуалното 
насилие над деца онлайн

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно временни 
ограничения на някои права и 
задължения по Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на използването на 
технологии от доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà за обработка на лични данни 
за целите на борбата с материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца онлайн

Or. en

Обосновка

Промяната на заглавието привежда предложения регламент в съответствие с 
Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската порнография. В съответствие със 
съображение 9 от посочената директива правните инструменти обхващат както 
записи на сексуално насилие, така и други записи, които се използват със или без 
знанието на детето.

Изменение 61
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно временна дерогация 
от някои разпоредби на Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на 
използването на технологии от 
доставчици на междуличностни 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно временна дерогация 
от някои разпоредби на Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на 
използването на технологии от 
доставчици на междуличностни 
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съобщителни услуги без номерà за 
обработка на лични и други данни за 
целите на борбата със сексуалното 
насилие над деца онлайн

съобщителни услуги без номерà за 
обработка на лични данни за целите на 
борбата със сексуалното насилие над 
деца онлайн

Or. en

Изменение 62
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал 
Шимечка, Рамона Стругариу, София ин 'т Велд, Анна-Юлия Донат, Натали 
Лоазо, Фабиен Келер, Драгош Пъслару

Предложение за регламент
Позоваване 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид принципите, 
установени с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на детето от 1989 г. и 
Факултативния протокол относно 
търговията с деца, детска 
проституция и детска порнография 
към нея,

Or. en

Изменение 63
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Директива 2002/58/ЕО се прилага 
при обработката на лични данни във 
връзка с предоставянето на публично 
достъпни електронни съобщителни 
услуги. Определението на електронна 
съобщителна услуга може да бъде 

(2) Директива 2002/58/ЕО се прилага 
при обработката на лични данни във 
връзка с предоставянето на публично 
достъпни електронни съобщителни 
услуги. До 21 декември 2020 г. се 
прилага определението на електронна 
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намерено понастоящем в член 2, 
буква в) от Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета4. 
Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета5 
отменя Директива 2002/21/ЕО, считано 
от 21 декември 2020 г. От тази дата 
определението за електронни 
съобщителни услуги ще бъде заменено 
с ново определение, в член 2, точка 4 от 
Директива (ЕС) 2018/1972, което 
включва междуличностните 
съобщителни услуги без номерà по 
смисъла на определението в член 2, 
точка 7 от посочената директива. 
Следователно онези услуги, които 
включват например пренос на глас чрез 
интернет протокол, услуги за изпращане 
на съобщения и уеб базирана 
електронна поща, ще попаднат в 
обхвата на Директива 2002/58/ЕО, 
считано от 21 декември 2020 г.

съобщителна услуга, посочено в член 2, 
буква в) от Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета4. 
На тази дата Директива (ЕС) 
2018/1972 на Европейския парламент и 
на Съвета5 отменя Директива 
2002/21/ЕО. Определението за 
електронни съобщителни услуги в 
член 2, точка 4 от Директива 
(ЕС) 2018/1972 включва 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà по смисъла на 
определението в член 2, точка 7 от 
посочената директива. Следователно 
онези услуги, които включват например 
пренос на глас чрез интернет протокол, 
услуги за изпращане на съобщения и 
уеб базирана електронна поща, са в 
обхвата на Директива 2002/58/ЕО, 
считано от 21 декември 2020 г.

_________________ _________________
4 Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 33).

4 Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 
24.4.2002 г., стр. 33).

5 Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., 
стр. 36).

5 Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., 
стр. 36).

Or. en

Изменение 64
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Хавиер Морено Санчес, Драгош Тудораке, 
Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Давид Лега, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, Рамона 
Стругариу, София ин 'т Велд, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо, Фабиен Келер
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 6, 
параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз Съюзът признава правата, 
свободите и принципите, прогласени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. С член 7 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз („Хартата“) се защитава основното 
право на всеки на зачитане на неговия 
или нейния личен и семеен живот, дома 
и комуникациите, което включва 
поверителността на съобщенията. В 
член 8 от Хартата се съдържа правото на 
защита на личните данни. В член 24, 
параграф 2 от Хартата се посочва, че 
при всички действия, които се 
предприемат от публичните органи или 
частни институции по отношение на 
децата, висшият интерес на детето 
трябва да бъде от първостепенно 
значение.

(3) В съответствие с член 6, 
параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз Съюзът признава правата, 
свободите и принципите, прогласени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. С член 7 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз („Хартата“) се защитава основното 
право на всеки на зачитане на неговия 
или нейния личен и семеен живот, дома 
и комуникациите, което включва 
поверителността на съобщенията. В 
член 8 от Хартата се съдържа правото на 
защита на личните данни. В член 3, 
параграф 1 от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на детето от 1989 г. 
(КООНПД) и в член 24, параграф 2 от 
Хартата се посочва, че при всички 
действия, които се предприемат от 
публичните органи или частни 
институции по отношение на децата, 
висшият интерес на детето трябва да 
бъде от първостепенно значение. Освен 
това член 3, параграф 3 от КООНПД 
и член 24, параграф 1 от Хартата 
пораждат правото на децата на 
закрила и на грижите, необходими за 
тяхното благоденствие.

Or. en

Изменение 65
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Сексуалното насилие и 
сексуалната експлоатация на деца 
представляват сериозни нарушения на 
правата на човека, по-специално на 

(4) Сексуалното насилие и 
сексуалната експлоатация на деца 
представляват сериозни нарушения на 
основните права, по-специално на 
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правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, сред 
които увеличаване на сексуалното 
насилие над деца онлайн. Защитата на 
децата онлайн е един от 
приоритетите на Съюза. На 24 юли 
2020 г. Европейската комисия прие 
стратегия на ЕС за по-ефективна 
борба срещу сексуалното насилие над 
деца6 („стратегията“), която има за 
цел да се реагира по ефективен начин 
на равнището на ЕС срещу 
престъплението сексуално насилие 
над деца.

правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, по-
специално увеличаване на сексуалното 
насилие над деца онлайн в резултат на 
по-широкия достъп до потенциални 
жертви и рязко увеличаване на 
обмена на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, между 
извършителите на сексуални 
престъпления. Освен това 
повишената злоупотреба с 
технологии за подобряване на 
защитата на личния живот от 
страна на извършителите с цел 
прикриване на техните потресаващи 
действия затрудняват 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, 
разследват и преследват наказателно 
сексуалното насилие и сексуалната 
експлоатация на деца онлайн. Според 
Европол разпространението на 
инструменти за анонимизиране и по-
голямото количество материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца, може да доведат и до по-висок 
риск от повторно виктимизиране6a.

_________________ _________________
6 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна 
борба със сексуалното насилие над 
деца, 24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

6a Доклад на Европол „Експлоатация 
на изолацията: Извършители и 
жертви на сексуално насилие над деца 
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в интернет по време на пандемията 
от COVID-19“, публикуван на 19 юни 
2020 г.

Or. en

Изменение 66
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Сексуалното насилие и 
сексуалната експлоатация на деца 
представляват сериозни нарушения на 
правата на човека, по-специално на 
правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, сред 
които увеличаване на сексуалното 
насилие над деца онлайн. Защитата 
на децата онлайн е един от 
приоритетите на Съюза. На 24 юли 
2020 г. Европейската комисия прие 
стратегия на ЕС за по-ефективна 
борба срещу сексуалното насилие над 
деца6 („стратегията“), която има за 
цел да се реагира по ефективен начин 
на равнището на ЕС срещу 
престъплението сексуално насилие 
над деца.

(4) Защитата на децата е един от 
приоритетите на Съюза. Сексуалното 
насилие и сексуалната експлоатация на 
деца представляват сериозни нарушения 
на правата на човека, по-специално на 
правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, сред 
които увеличаване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца онлайн. Материалите, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца се основават на действително 
насилие във физическия свят, където 
по-голямата част от злоупотребите 
се извършват от членове на 
семейството или близки до него. 
Увеличаването на докладвания брой 
се дължи отчасти и на появяващата 
се практика подрастващите 
младежи с развитието на 
сексуалната им идентичност и опит 
да си правят снимки и 
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видеоматериали и да ги изпращат на 
връстници или да ги споделят без 
сексуална мотивация.

_________________
6 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна 
борба със сексуалното насилие над 
деца, 24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

Or. en

Изменение 67
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Сексуалното насилие и 
сексуалната експлоатация на деца 
представляват сериозни нарушения на 
правата на човека, по-специално на 
правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, сред 
които увеличаване на сексуалното 
насилие над деца онлайн. Защитата на 
децата онлайн е един от приоритетите 
на Съюза. На 24 юли 2020 г. 
Европейската комисия прие стратегия 
на ЕС за по-ефективна борба срещу 
сексуалното насилие над деца6 
(„стратегията“), която има за цел да се 
реагира по ефективен начин на 

(4) Сексуалното насилие, 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография представляват 
сериозни нарушения на правата на 
човека, по-специално на правата на 
децата да бъдат защитени от всякакви 
форми на насилие, злоупотреба и 
пренебрежение, малтретиране или 
експлоатация, включително сексуално 
насилие, както е предвидено в 
Конвенцията за правата на детето на 
Организацията на обединените нации от 
1989 г. и в Хартата. Цифровизацията 
донесе много ползи за обществото и 
икономиката, но също така 
предизвикателства, сред които 
увеличаване на сексуалното насилие над 
деца онлайн. Защитата на децата онлайн 
е един от приоритетите на Съюза. На 
24 юли 2020 г. Европейската комисия 
прие стратегия на ЕС за по-ефективна 
борба срещу сексуалното насилие над 
деца6 („стратегията“), която има за цел 
да се реагира по ефективен начин на 
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равнището на ЕС срещу престъплението 
сексуално насилие над деца.

равнището на ЕС срещу престъплението 
сексуално насилие над деца, 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография, тъй като в 
последно време тези злоупотреби 
станаха по-широко разпространени 
чрез използването на нови технологии 
и интернет.

_________________ _________________
6 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна борба 
със сексуалното насилие над деца, 
24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

6 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна борба 
със сексуалното насилие над деца, 
24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

Or. en

Изменение 68
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, Рамона 
Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Сексуалното насилие и 
сексуалната експлоатация на деца 
представляват сериозни нарушения на 
правата на човека, по-специално на 
правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, сред 

(4) Сексуалното насилие и 
сексуалната експлоатация на деца 
представляват сериозни нарушения на 
правата на човека, по-специално на 
правата на децата да бъдат защитени от 
всякакви форми на насилие, 
злоупотреба и пренебрежение, 
малтретиране или експлоатация, 
включително сексуално насилие, както е 
предвидено в Конвенцията за правата на 
детето на Организацията на 
обединените нации от 1989 г. и в 
Хартата. Цифровизацията донесе много 
ползи за обществото и икономиката, но 
също така предизвикателства, сред 
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които увеличаване на сексуалното 
насилие над деца онлайн. Защитата на 
децата онлайн е един от приоритетите 
на Съюза. На 24 юли 2020 г. 
Европейската комисия прие стратегия 
на ЕС за по-ефективна борба срещу 
сексуалното насилие над деца6 
(„стратегията“), която има за цел да се 
реагира по ефективен начин на 
равнището на ЕС срещу престъплението 
сексуално насилие над деца.

които увеличаване на сексуалното 
насилие над деца онлайн. Защитата на 
децата онлайн е един от приоритетите 
на Съюза. На 24 юли 2020 г. 
Европейската комисия прие стратегия 
на ЕС за по-ефективна борба срещу 
сексуалното насилие над деца6 
(„стратегията“), която има за цел да се 
реагира по ефективен начин на 
равнището на ЕС срещу престъплението 
сексуално насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца.

_________________ _________________
6 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна борба 
със сексуалното насилие над деца, 
24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

6 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна борба 
със сексуалното насилие над деца, 
24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

Or. en

Изменение 69
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел
Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Защитата на децата онлайн е 
един от приоритетите на Съюза. На 
24 юли 2020 г. Европейската комисия 
прие стратегия на ЕС за по-
ефективна борба срещу сексуалното 
насилие над деца1a („стратегията“), 
която има за цел да се реагира по 
ефективен начин на равнището на ЕС 
срещу престъплението сексуално 
насилие над деца. Като част от 
стратегията Комисията обяви, че ще 
предложи специфично 
законодателство за сектора, 
включително „ясни обвързващи 
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задължения по отношение на 
откриването и докладването на 
сексуално насилие над деца в 
интернет, за да се внесе по-голяма 
яснота и сигурност в работата на 
правоприлагащите органи и 
съответните участници в частния 
сектор за справяне със злоупотребите 
в интернет“. Новото 
законодателство следва да зачита в 
пълна степен основните права, по-
специално правата на свобода на 
изразяване, на защита на личния 
живот и на личните данни, и да 
включва механизми за гарантиране на 
отчетност и прозрачност.
_________________
1a Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
Стратегия на ЕС за по-ефективна 
борба със сексуалното насилие над 
деца, 24.7.2020 г., COM(2020) 607 final.

Or. en

Изменение 70
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Натали Лоазо, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг
Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) От друга страна, настоящото 
предложение не подкопава принципа 
на криптиране от край до край, тъй 
като има за цел да се даде 
възможност на доставчиците на 
съобщения да продължават 
доброволно да разкриват и докладват 
за сексуално насилие над деца онлайн 
и да премахват материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца. Ето защо в него не следва да се 
разглеждат ограничения на 
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криптирането от край до край.

Or. en

Изменение 71
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Яна Том, Абир Ал-
Сахлани, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Подрастващите младежи 
имат правото да откриват 
сексуалната си идентичност в 
безопасна и лична среда.

Or. en

Изменение 72
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, както и към 

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, използват специални 
технологии, по-специално технология 
за хеширане за изображения и 
видеоматериали, използващи 
класификатори и изкуствен 
интелект инструменти и технологии 
за анализиране на текст и/или на 
метаданни, за откриване на сексуално 
насилие над деца онлайн в своите 
услуги и за докладване на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
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организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се намали сексуалната експлоатация 
на деца и да се предотврати 
виктимизацията на деца. Като 
съвкупност тези доброволни дейности 
играят ценна роля за подпомагане на 
идентифицирането и спасяването на 
жертвите и за намаляване на по-
нататъшното разпространение на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, като същевременно 
допринасят за идентифицирането и 
разследването на нарушителите и за 
предотвратяване на престъпления, 
състоящи се в сексуално насилие над 
деца.

деца, или за разкриване,премахване и 
докладване на материалите, съдържащи 
сексуално насилие над деца. Тези мерки 
се прилагат доброволно, като се 
разчита на член 6 от Регламент (ЕС) 
2016/679 за правното основание за 
обработката. Доставчиците 
препращат към национални горещи 
линии за докладване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над деца, 
както и към организации, които се 
намират както в ЕС, така и в трети 
държави, чиято цел е да се намали 
сексуалната експлоатация на деца и да 
се предотврати виктимизацията на деца. 
Като съвкупност тези доброволни 
дейности играят решаваща роля за 
подпомагане на идентифицирането и 
спасяването на жертвите, чиито 
основни права на човешко 
достойнство и на физическа и 
психическа неприкосновеност са били 
сериозно нарушени, и за намаляване на 
по-нататъшното разпространение на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, като същевременно 
допринасят за идентифицирането и 
разследването на нарушителите и за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, състоящи 
се в сексуално насилие над деца.

Or. en

Изменение 73
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
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електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, както и 
към организации, които се намират 
както в ЕС, така и в трети държави, 
чиято цел е да се намали сексуалната 
експлоатация на деца и да се 
предотврати виктимизацията на деца. 
Като съвкупност тези доброволни 
дейности играят ценна роля за 
подпомагане на идентифицирането и 
спасяването на жертвите и за 
намаляване на по-нататъшното 
разпространение на материали, 
съдържащи сексуално насилие над деца, 
като същевременно допринасят за 
идентифицирането и разследването на 
нарушителите и за предотвратяване на 
престъпления, състоящи се в сексуално 
насилие над деца.

електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, доброволно използват 
технологии за откриване и докладване 
на материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца онлайн, на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца 
и сексуална експлоатация на деца, 
чрез сканиране на съдържанието, 
като снимки и текст, или на 
метаданните за съобщения, като в 
някои случаи се използват данни за 
минали периоди. Тези доставчици 
препращат откритите материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца, към предназначени за целта 
национални горещи линии, както и към 
организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се намали сексуалната експлоатация 
на деца и да се предотврати 
виктимизацията на деца, по-специално 
Националния център за изчезнали и 
експлоатирани деца (NCMEC) в 
Съединените щати. Когато са 
установени в трети държави, те не 
попадат в приложното поле на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на защитата на данните. 
Като съвкупност тези доброволни 
дейности играят роля за подпомагане на 
идентифицирането и спасяването на 
жертвите и за намаляване на по-
нататъшното разпространение на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, като 
същевременно допринасят за 
идентифицирането и разследването на 
нарушителите и за предотвратяване на 
престъпления, състоящи се в сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца.
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Or. en

Изменение 74
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал 
Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, както и към 
организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се намали сексуалната експлоатация 
на деца и да се предотврати 
виктимизацията на деца. Като 
съвкупност тези доброволни дейности 
играят ценна роля за подпомагане на 
идентифицирането и спасяването на 
жертвите и за намаляване на по-
нататъшното разпространение на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, като същевременно 
допринасят за идентифицирането и 
разследването на нарушителите и за 
предотвратяване на престъпления, 
състоящи се в сексуално насилие над 

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номера, например електронна поща 
и услуги за изпращане на съобщения, 
вече доброволно използват специални 
технологии за откриване и докладване 
на сексуално насилие над деца онлайн 
на правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца и сексуалната експлоатация на 
деца, и за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца 
и сексуална експлоатация на деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, както и към 
организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се намали сексуалното насилие над 
деца и сексуалната експлоатация на 
деца и да се предотврати 
виктимизацията на деца. Като 
съвкупност тези доброволни дейности 
играят роля за подпомагане на 
идентифицирането и спасяването на 
жертвите и за намаляване на по-
нататъшното разпространение на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, които 
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деца. съставляват грубо нарушение на 
правото на неприкосновеност на 
личния живот на детето, като 
същевременно допринасят за 
идентифицирането и разследването на 
нарушителите и за предотвратяване на 
престъпления, състоящи се в сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца.

Or. en

Изменение 75
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, както и към 
организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се намали сексуалната експлоатация 
на деца и да се предотврати 
виктимизацията на деца. Като 
съвкупност тези доброволни дейности 
играят ценна роля за подпомагане на 
идентифицирането и спасяването на 
жертвите и за намаляване на по-
нататъшното разпространение на 

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, и за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца, 
чрез сканиране на съдържанието, 
като снимки и текст, или на 
метаданните за съобщения, като в 
някои случаи се използват данни за 
минали периоди. Тези организации 
препращат към национални горещи 
линии за докладване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над деца, 
както и към организации, които се 
намират както в ЕС, така и в трети 
държави, чиято цел е да се намали 
сексуалната експлоатация на деца и да 
се предотврати виктимизацията на деца. 
Като съвкупност тези доброволни 
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материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, като същевременно 
допринасят за идентифицирането и 
разследването на нарушителите и за 
предотвратяване на престъпления, 
състоящи се в сексуално насилие над 
деца.

дейности играят ценна роля за 
подпомагане на идентифицирането и 
спасяването на жертвите и за 
намаляване на по-нататъшното 
разпространение на материали, 
съдържащи сексуално насилие над деца, 
като същевременно допринасят за 
идентифицирането и разследването на 
нарушителите и за предотвратяване на 
престъпления, състоящи се в сексуално 
насилие над деца.

Or. en

Изменение 76
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, както и към 
организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се намали сексуалната експлоатация 
на деца и да се предотврати 
виктимизацията на деца. Като 
съвкупност тези доброволни дейности 
играят ценна роля за подпомагане на 
идентифицирането и спасяването на 

(5) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, например уеб базирана 
електронна поща и услуги за изпращане 
на съобщения, вече доброволно 
използват специални технологии за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, или за премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца. 
Тези организации препращат към 
национални горещи линии за 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, както и към 
организации, които се намират както в 
ЕС, така и в трети държави, чиято цел е 
да се установи, да се намали 
сексуалната експлоатация на деца и да 
се предотврати виктимизацията на деца. 
Като съвкупност тези доброволни 
дейности играят ценна роля за 
подпомагане на идентифицирането и 
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жертвите и за намаляване на по-
нататъшното разпространение на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, като същевременно 
допринасят за идентифицирането и 
разследването на нарушителите и за 
предотвратяване на престъпления, 
състоящи се в сексуално насилие над 
деца.

спасяването на жертвите и за 
намаляване на по-нататъшното 
разпространение на материали, 
съдържащи сексуално насилие над деца, 
като същевременно допринасят за 
идентифицирането, разследването и 
налагането на наказания на 
нарушителите и за предотвратяване на 
престъпления, състоящи се в сексуално 
насилие над деца.

Or. en

Изменение 77
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, 
Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Независимо от законната им 
цел тези мерки недвусмислено засягат 
основните права на зачитане на 
неприкосновеността на личния 
живот и защита на данните на 
засегнатите лица, по-специално 
потребители, предполагаеми 
извършители и жертви. Подобна 
намеса е възможна само при 
определени условия. Тя трябва да бъде 
предвидена в закон, да зачита 
основното съдържание на правата на 
защита на данните и 
неприкосновеност на личния живот 
и, в съответствие с принципа на 
пропорционалност, да е необходима и 
действително да отговаря на 
признати от Съюза цели от общ 
интерес или на необходимостта да се 
защитят правата и свободите на 
други хора, както е предвидено в 
член 52, параграф 1 от Хартата.

Or. en
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Изменение 78
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Натали Лоазо, Абир Ал-Сахлани, Оливие 
Шастел, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Кризата с COVID-19 засили 
значително производството и 
разпространението на материали, 
съдържащи насилие над деца, онлайн, 
които достигнаха рекордно равнище 
по време на ограничителните мерки в 
Европа през пролетта1a. Забелязва се 
106% увеличаване на тази дейност в 
целия свят2a. Почти едно от всеки 
пет деца е жертва на насилие, 
включително на сексуално насилие.
_________________
1a „Експлоатация на изолацията: 
Извършители и жертви на онлайн 
сексуално насилие над деца по време 
на пандемията от COVID-19“, 
Европол, 2020 г.
2a „Експлоатация на изолацията: 
Извършители и жертви на онлайн 
сексуално насилие над деца по време 
на пандемията от COVID-19“, 
Европол, 2020 г.

Or. en

Изменение 79
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Някои доставчици на 
междуличностни съобщителни услуги 
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без номерà въвеждат такива 
технологии въз основа на Регламент 
(ЕС) 2016/679, като се позовават на 
законен интерес, което е много 
съмнително правно основание за 
обработването на чувствителни 
данни. Въпреки това органите за 
защита на данните не са предприели 
никакви действия по правоприлагане.

Or. en

Изменение 80
Ядвига Вишневска, Маргарита де ла Писа Карион

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Предприемането на действия 
във висшия интерес на детето следва 
да бъде приоритет. Затова 
подчертава необходимостта от 
гарантиране на безопасността на 
използването на нови технологии, 
електронни съобщителни услуги, по-
специално за защитата на децата 
срещу сексуална експлоатация в 
интернет.

Or. en

Изменение 81
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Яна 
Том, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Директива 2011/93/ЕС 
задължава държавите членки да 
предприемат мерки срещу 
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сексуалното насилие над деца не по-
късно от 18 декември 2013 г. Двадесет 
и три държави членки не са 
приложили тази директива, а 
Комисията не е действала като 
пазител на Договорите, като е 
образувала производства за 
установяване на нарушение срещу 
тези държави членки едва през юли и 
октомври 2019 г. – почти шест 
години след крайния срок за 
транспониране – и не е предприела 
последващи действия след призивите 
на Парламента в неговата резолюция 
от 14 декември 2017 г.1

___________________
1 Резолюция на Европейския 
парламент от 14 декември 2017 г. 
относно прилагането на Директива 
2011/93/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно борбата със сексуалното 
насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с 
детската порнография (ОВ C 369, 
11.10.2018 г., стр. 96).

Or. en

Изменение 82
Ядвига Вишневска, Маргарита де ла Писа Карион

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Моделите на престъпните 
дейности онлайн се променят бързо и 
дейността на сексуалните 
„хищници“, които търсят 
материали, съдържащи 
експлоатация на деца, особено по 
време на пандемията от COVID-19 се 
увеличи в интернет, затова 
приоритетно се налага да се приложи 
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решение, което защитава децата от 
експлоатация онлайн.

Or. en

Изменение 83
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) До 20 декември 2020 г. 
обработката на лични данни от 
доставчици на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà чрез 
доброволни мерки с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, се урежда от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на тази дерогация е да се гарантира, че ОРЗД продължава да се прилага.

Изменение 84
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) До 20 декември 2020 г. 
обработката на лични данни от 
доставчици на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà чрез 
доброволни мерки с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 

(6) До 20 декември 2020 г. 
обработката на лични данни от 
доставчици на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà чрез 
доброволни мерки с цел откриване и 
докладване на материали, съдържащи 
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деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, се урежда от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

сексуално насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, и премахване на 
тези материали, се урежда от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД). 
Органите за защита на данните 
разследват жалба за несъответствие 
на настоящите доброволни мерки с 
ОРЗД, а до момента субектите на 
данните не са информирани съгласно 
членове 13 и 14 от посочения 
регламент. Директива (ЕС) 2018/1972 
няма да има пряко действие за 
доставчиците, които прилагат 
такива доброволни мерки.

Or. en

Изменение 85
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Доброволните мерки, 
прилагани досега от доставчиците, 
представляват намеса в основните 
права на зачитане на личния живот и 
защита на данните на всички 
ползватели на популярни електронни 
съобщителни услуги, като 
платформи и приложения за 
съобщения в реално време. Когато 
тези мерки постоянно включват 
общо и неизбирателно наблюдение и 
анализ на съдържанието на 
съобщенията на всички ползватели, 
те нарушават правото на 
поверителност на съобщенията, 
както е постановил Съдът на ЕС по 
съединени дела C-511/18, C-512/18 и C-
520/18 – La Quadrature и др.

Or. en
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Изменение 86
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Мерките, предвидени в 
настоящия регламент, 
представляват намеса в основните 
права на зачитане на личния живот и 
защита на данните на всички 
ползватели на популярни електронни 
съобщителни услуги, като 
платформи и приложения за 
съобщения в реално време. Дори 
доброволни мерки от страна на 
частни дружества представляват 
намеса в тези права, когато мерките 
включват наблюдение и анализ на 
съдържанието на съобщенията и 
обработването на лични данни.

Or. en

Изменение 87
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, 
Натали Лоазо, Абир Ал-Сахлани, Оливие Шастел, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Всяко ограничаване на правото 
на поверителност на съобщенията 
трябва да се вписва в рамките на 
много специфичната цел на 
настоящото предложение, която е 
борбата със сексуалното насилие над 
деца онлайн.

Or. en
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Изменение 88
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Нито едно ограничение на 
основното право на поверителност на 
съобщенията не може да бъде 
обосновано само с мотива, че някои 
технологии са били внедрени по-рано, 
когато съответните услуги не са 
представлявали електронни 
съобщителни услуги от правна гледна 
точка.

Or. en

Изменение 89
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Нито едно ограничение на 
основното право на поверителност на 
съобщенията не може да бъде 
обосновано само с мотива, че някои 
технологии са били внедрени по-рано, 
когато съответните услуги не са 
представлявали електронни 
съобщителни услуги от правна гледна 
точка.

Or. en

Изменение 90
Корнелия Ернст
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца. При липсата на 
такива законодателни мерки и в 
очакване на приемането на нова по-
дългосрочна правна рамка за 
ефективна борба със сексуалното 
насилие над деца на равнището на 
Съюза, както е обявено в 
Стратегията, доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà няма да имат правно 
основание да продължат да откриват 
и докладват за сексуално насилие над 
деца онлайн и да премахват 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца в своите услуги след 
21 декември 2020 г.

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца.

Or. en

Изменение 91
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Яна 
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Том, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца. При липсата на 
такива законодателни мерки и в 
очакване на приемането на нова по-
дългосрочна правна рамка за ефективна 
борба със сексуалното насилие над деца 
на равнището на Съюза, както е обявено 
в Стратегията, доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà няма да имат правно 
основание да продължат да откриват и 
докладват за сексуално насилие над 
деца онлайн и да премахват 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца в своите услуги след 
21 декември 2020 г.

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца. Тъй като по-
голямата част от държавите членки 
не са приели такива законодателни 
мерки, Комисията не е реагирала на 
предупрежденията, отправени по 
време на законодателния процес за 
Европейския кодекс за електронни 
съобщения, и не е предоставила 
правно основание за обработването 
на лични данни в този контекст, и в 
очакване на приемането на нова по-
дългосрочна правна рамка за ефективна 
борба със сексуалното насилие над деца 
на равнището на Съюза, както е обявено 
в Стратегията, доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà няма да имат правно 
основание да продължат да откриват и 
докладват за сексуално насилие над 
деца онлайн и да премахват 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца в своите услуги след 
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21 декември 2020 г.

Or. en

Изменение 92
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца. При липсата на 
такива законодателни мерки и в 
очакване на приемането на нова по-
дългосрочна правна рамка за ефективна 
борба със сексуалното насилие над деца 
на равнището на Съюза, както е обявено 
в Стратегията, доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà няма да имат правно 
основание да продължат да откриват 
и докладват за сексуално насилие над 
деца онлайн и да премахват 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца в своите услуги след 

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични данни във връзка 
с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца. При липсата на 
такива национални законодателни 
мерки и в очакване на приемането на 
нова по-дългосрочна правна рамка за 
ефективна борба със сексуалното 
насилие над деца на равнището на 
Съюза, както е обявено в Стратегията, 
тези доброволни мерки на 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà за 
откриване и докладване за сексуално 
насилие над деца онлайн и за 
откриване, премахване и докладване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца в своите услуги ще 
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21 декември 2020 г. бъдат незаконни след 21 декември 
2020 г.

Or. en

Изменение 93
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. При все това съгласно 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки за 
ограничаване на обхвата на правата и 
задълженията, предвидени, inter alia, в 
членове 5 и 6 от посочената директива, 
които засягат поверителността на 
съобщенията и данните за трафика, с 
цел предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца. При липсата на 
такива законодателни мерки и в 
очакване на приемането на нова по-
дългосрочна правна рамка за ефективна 
борба със сексуалното насилие над деца 
на равнището на Съюза, както е 
обявено в Стратегията, 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà няма 
да имат правно основание да 
продължат да откриват и докладват за 
сексуално насилие над деца онлайн и 
да премахват материалите, съдържащи 

(7) Директива 2002/58/ЕО не 
съдържа специални разпоредби относно 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на електронни 
съобщителни услуги с цел откриване и 
докладване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца онлайн, и 
премахване на материалите, съдържащи 
сексуално насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца. При все това 
съгласно член 15, параграф 1 от 
Директива 2002/58/ЕО държавите 
членки могат да приемат законодателни 
мерки за ограничаване на обхвата на 
правата и задълженията, предвидени, 
inter alia, в членове 5 и 6 от посочената 
директива, които засягат 
поверителността на съобщенията и 
данните за трафика, с цел 
предотвратяване, разследване, 
откриване и преследване на 
престъпления, свързани със сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца. При липсата на 
такива законодателни мерки и в 
очакване на приемането на нова по-
дългосрочна правна рамка за ефективна 
борба със сексуалното насилие над деца 
и сексуалната експлоатация на деца 
на равнището на Съюза няма правно 
основание доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
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сексуално насилие над деца в своите 
услуги след 21 декември 2020 г.

без номерà да откриват, премахват и 
докладват за материалите, съдържащи 
сексуално насилие над деца онлайн в 
своите услуги.

Or. en

Изменение 94
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Обработването на снимки и 
видеоматериали съгласно настоящия 
регламент следва винаги да се счита 
за обработване на специални 
категории лични данни по смисъла на 
член 9 от Регламент (EС) 2016/679, 
тъй като те са биометрични данни, 
които се обработват посредством 
специални технически средства, 
позволяващи уникална 
идентификация или удостоверяване 
на автентичността на дадено 
физическо лице.

Or. en

Изменение 95
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За целите на премахване и 
блокиране на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, 
сътрудничеството между 
националните публични органи следва 
да се засили, за да се гарантират 
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възможно най-точни национални 
списъци на уебсайтовете, съдържащи 
материали с детска порнография, с 
оглед да се ограничи достъпът до 
тези сайтове и те да бъдат 
блокирани.

Or. en

Изменение 96
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ето защо в настоящия регламент 
се предвижда временна дерогация от 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, с които се 
защитават поверителността на 
съобщенията и данните за трафика. Тъй 
като Директива 2002/58/ЕО е приета на 
основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е уместно настоящият регламент да се 
приеме на същото правно основание. 
Освен това не всички държави членки са 
приели законодателни мерки на 
национално ниво за ограничаване на 
обхвата на правата и задълженията, 
предвидени в тези разпоредби, в 
съответствие с член 15, параграф 1 от 
Директива 2002/58/ЕО, и приемането на 
такива мерки се съпътства от 
значителен риск от фрагментиране, 
което може да има отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар.

(8) Ето защо в настоящия регламент 
се предвижда временна дерогация от 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, с които се 
защитават поверителността на 
съобщенията и данните за трафика. 
Поради това доброволните мерки, 
прилагани от доставчици, които 
предлагат междуличностни 
съобщителни услуги без номерà в 
Съюза единствено с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и за откриване, 
премахване и докладване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, подлежат на 
гаранциите и условията, предвидени в 
настоящия регламент, както и в 
Регламент (EС) 2016/679. Тъй като 
Директива 2002/58/ЕО е приета на 
основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е уместно настоящият регламент да се 
приеме на същото правно основание. 
Освен това не всички държави членки са 
приели законодателни мерки на 
национално ниво за ограничаване на 
обхвата на правата и задълженията, 
предвидени в тези разпоредби, в 
съответствие с член 15, параграф 1 от 
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Директива 2002/58/ЕО, и приемането на 
такива мерки се съпътства от 
значителен риск от фрагментиране, 
което може да има отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар и 
защитата на основните права, по-
специално правата на децата, които 
стават жертва на сексуално насилие 
над деца онлайн в целия Съюз и извън 
него.

Or. en

Изменение 97
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ето защо в настоящия регламент 
се предвижда временна дерогация от 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, с които се 
защитават поверителността на 
съобщенията и данните за трафика. Тъй 
като Директива 2002/58/ЕО е приета на 
основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е уместно настоящият регламент да се 
приеме на същото правно основание. 
Освен това не всички държави членки 
са приели законодателни мерки на 
национално ниво за ограничаване на 
обхвата на правата и задълженията, 
предвидени в тези разпоредби, в 
съответствие с член 15, параграф 1 от 
Директива 2002/58/ЕО, и приемането 
на такива мерки се съпътства от 
значителен риск от фрагментиране, 
което може да има отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар.

(8) Ето защо в настоящия регламент 
се предвижда временно ограничение на 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, с които се 
защитават поверителността на 
съобщенията и данните за трафика. Тъй 
като Директива 2002/58/ЕО е приета на 
основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е уместно настоящият регламент да се 
приеме на същото правно основание. 
Когато държавите членки приемат 
законодателни мерки на национално 
ниво за ограничаване на обхвата на 
правата и задълженията, предвидени в 
тези разпоредби, в съответствие с 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО, те следва да спазват 
Регламент (EС) 2016/679.

Or. en
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Изменение 98
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ето защо в настоящия регламент 
се предвижда временна дерогация от 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, с които се 
защитават поверителността на 
съобщенията и данните за трафика. Тъй 
като Директива 2002/58/ЕО е приета на 
основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е уместно настоящият регламент да се 
приеме на същото правно основание. 
Освен това не всички държави членки 
са приели законодателни мерки на 
национално ниво за ограничаване на 
обхвата на правата и задълженията, 
предвидени в тези разпоредби, в 
съответствие с член 15, параграф 1 от 
Директива 2002/58/ЕО, и приемането 
на такива мерки се съпътства от 
значителен риск от фрагментиране, 
което може да има отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар.

(8) Ето защо в настоящия регламент 
се предвижда временно ограничение на 
член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 
от Директива 2002/58/ЕО, с които се 
защитават поверителността на 
съобщенията и данните за трафика. 
Настоящият регламент следва да 
създаде също така правното 
основание за ясно определени и 
ограничени доброволни мерки. Тъй 
като Директива 2002/58/ЕО е приета на 
основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е уместно настоящият регламент да се 
приеме на същото правно основание. 
Когато държавите членки са приели 
законодателни мерки на национално 
ниво за ограничаване на обхвата на 
правата и задълженията, предвидени в 
тези разпоредби, в съответствие с 
член 15, параграф 1 от Директива 
2002/58/ЕО, те следва да спазват 
Регламент (EС) 2016/679 и по-
специално член 23 от него.

Or. en

Изменение 99
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се има предвид, че 
електронните комуникации между 

(9) Като се има предвид, че 
свързаните с електронните 
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физически лица обикновено се 
квалифицират като лични данни, 
настоящият регламент следва да се 
основава и на член 16 от Договора, с 
който се въвежда специално правно 
основание за приемането на правила във 
връзка със защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции на Съюза и от 
страна на държавите членки при 
осъществяването на дейности, които 
попадат в обхвата на законодателството 
на Съюза, и правила във връзка със 
свободното движение на тези данни.

комуникации между физически лица 
данни обикновено се квалифицират 
като лични данни, настоящият 
регламент следва да се основава и на 
член 16 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, с който се въвежда специално 
правно основание за приемането на 
правила във връзка със защитата на 
лицата по отношение на обработката на 
лични данни от институции на Съюза и 
от страна на държавите членки при 
осъществяването на дейности, които 
попадат в обхвата на законодателството 
на Съюза, и правила във връзка със 
свободното движение на тези данни.

Or. en

Изменение 100
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се има предвид, че 
електронните комуникации между 
физически лица обикновено се 
квалифицират като лични данни, 
настоящият регламент следва да се 
основава и на член 16 от Договора, с 
който се въвежда специално правно 
основание за приемането на правила във 
връзка със защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции на Съюза и от 
страна на държавите членки при 
осъществяването на дейности, които 
попадат в обхвата на законодателството 
на Съюза, и правила във връзка със 
свободното движение на тези данни.

(9) Като се има предвид, че 
електронните комуникации между 
физически лица обикновено се 
квалифицират като лични данни, 
настоящият регламент следва да се 
основава и на член 16 от ДФЕС, с който 
се въвежда специално правно основание 
за приемането на правила във връзка със 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции на Съюза и от страна на 
държавите членки при осъществяването 
на дейности, които попадат в обхвата на 
законодателството на Съюза, и правила 
във връзка със свободното движение на 
тези данни.

Or. en



AM\1219075BG.docx 37/120 PE661.791v01-00

BG

Изменение 101
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Доколкото обработката на лични 
данни във връзка с предоставянето на 
електронни съобщителни услуги от 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà единствено с цел откриване 
и докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, попада в обхвата на 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, Регламент (ЕС) 2016/679 се 
прилага за тази обработка, включително 
изискването за извършване на оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване, когато е 
целесъобразно, съгласно член 35 от 
посочения регламент, преди 
внедряването на съответните 
технологии.

(10) Доколкото обработката на лични 
данни във връзка с предоставянето на 
електронни съобщителни услуги от 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà единствено с цел откриване 
и докладване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца, и премахване на материалите, 
съдържащи сексуално насилие над деца 
и сексуална експлоатация на деца, 
попада в обхвата на дерогацията, 
предвидена в настоящия регламент, 
Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за 
тази обработка, включително 
изискването за извършване на оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване, когато е 
целесъобразно, съгласно член 35 от 
посочения регламент, преди 
внедряването на съответните 
технологии, както и изискването 
съгласно член 36 от същия регламент 
за консултация с компетентния 
надзорен орган преди обработването.

Or. en

Изменение 102
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Тъй като настоящият 
регламент предвижда ограничение на 
правото на поверителност на 
съобщенията, консултацията с 
надзорния орган съгласно член 36 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 следва да 
бъде задължителна.

Or. en

Изменение 103
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Тъй като настоящият 
регламент предвижда ограничение на 
правото на поверителност на 
съобщенията, консултацията с 
надзорния орган съгласно член 36 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 следва да 
бъде задължителна.

Or. en

Изменение 104
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за ограничено и 
целенасочено, модифицирано 



AM\1219075BG.docx 39/120 PE661.791v01-00

BG

сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече 
използва или не такава технология към 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент. Видовете внедрени 
технологии следва да водят до най-
ниска степен на вмешателство в 
неприкосновеността на личния живот 
съобразно съвременното технологично 
равнище в този сектор и не бива да 
включват систематично филтриране и 
сканиране на съобщения, съдържащи 
текст, а само да проверяват отделни 
съобщения при наличие на конкретни 
елементи, даващи основание да се 
заподозре евентуално сексуално 
насилие над деца.

продължаване на някои съществуващи 
дейности за борба със сексуалното 
насилие над деца и сексуалната 
експлоатация на деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която се използва 
от междуличностни съобщителни 
услуги без номерà с цел откриване, 
докладване и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, която 
функционира чрез сравняване на 
изображения и видеоматериали 
спрямо база данни от уникални, 
неконвертируеми цифрови подписи 
(„хешове“) на известни материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца. С тази база данни следва да 
работят публичните органи в Съюза, 
за да няма зависимост от частни 
субекти в трети държави с неясни 
правни основания и задължения. 
Позоваването на технологията включва 
преглед от човек, пряко свързан с 
използването на технологията и надзора 
върху нея, както и преглед от човек за 
всеки случай на докладване на 
правоприлагащите органи на 
открити материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца и 
сексуална експлоатация на деца. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
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вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище и не бива да 
включват филтриране и сканиране на 
съобщения, съдържащи текст или аудио 
материали.

Or. en

Изменение 105
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на 
дейности за борба със сексуалното 
насилие над деца онлайн, които са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, дерогацията, предвидена в 
настоящия регламент, следва да бъде 
ограничена до технология, която се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и откриване, 
премахване и докладване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и е преминала 
предварителна консултация съгласно 
член 36 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нейното 
функциониране, с оглед да се избягва 
ненужната намеса в основните права. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
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влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността 
на личния живот съобразно 
съвременното технологично равнище 
в този сектор и не бива да включват 
систематично филтриране и 
сканиране на съобщения, съдържащи 
текст, а само да проверяват отделни 
съобщения при наличие на конкретни 
елементи, даващи основание да се 
заподозре евентуално сексуално 
насилие над деца.

поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Внедрените технологии следва да 
бъдат в съответствие с принципа на 
защита на данните на етапа на 
проектирането и по подразбиране, 
както е посочено в Регламент (ЕС) 
2016/679. Доколкото те се използват 
за сканиране на съобщения, съдържащи 
текст, те не следва да могат да 
разбират същността на 
съдържанието, а само да откриват 
модели, които насочват към 
евентуално сексуално насилие над деца.

Or. en

Изменение 106
Фабиен Келер, Натали Лоазо, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца. Позоваването на 
технологията включва, когато е 
необходимо, преглед от човек, пряко 
свързан с използването на технологията 
и надзора върху нея. Поради това 
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технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
не бива да включват систематично 
филтриране и сканиране на съобщения, 
съдържащи текст, а само да 
проверяват отделни съобщения при 
наличие на конкретни елементи, 
даващи основание да се заподозре 
евентуално сексуално насилие над 
деца.

въпросната технология следва да се 
използва често в сектора без 
непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
следва да включват по-специално 
филтриране и сканиране на съобщения, 
съдържащи текст, в случаи, когато са 
налични тези основни показатели 
(ключови думи и обективно 
установени рискови фактори).

Or. en

Изменение 107
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
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откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
не бива да включват систематично 
филтриране и сканиране на съобщения, 
съдържащи текст, а само да проверяват 
отделни съобщения при наличие на 
конкретни елементи, даващи основание 
да се заподозре евентуално сексуално 
насилие над деца.

откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
не бива да включват систематично 
филтриране и сканиране на съобщения, 
съдържащи текст, а само да проверяват 
отделни съобщения при наличие на 
конкретни елементи, даващи основание 
да се заподозре евентуално сексуално 
насилие над деца и детска 
порнография.

Or. en

Изменение 108
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
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възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
не бива да включват систематично 
филтриране и сканиране на съобщения, 
съдържащи текст, а само да 
проверяват отделни съобщения при 
наличие на конкретни елементи, 
даващи основание да се заподозре 
евентуално сексуално насилие над 
деца.

възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за откриване, 
докладване и премахване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца онлайн, дерогацията, 
предвидена в настоящия регламент, 
следва да бъде ограничена до утвърдена 
технология, която е преминала 
предварителна оценка от страна на 
надзорните органи по защита на 
данните и редовно се използва от 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà с цел откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
не бива да включват систематично 
филтриране и сканиране на съобщения, 
съдържащи текст.

Or. en

Изменение 109
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Хавиер Морено Санчес, Драгош Тудораке, 
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Евин Инсир, Фабиен Келер, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Давид Лега, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, 
Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор и 
не бива да включват систематично 
филтриране и сканиране на 
съобщения, съдържащи текст, а само 

(11) Тъй като единствената цел на 
настоящия регламент е да се даде 
възможност за продължаване на някои 
съществуващи дейности за борба със 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъде ограничена до 
утвърдена технология, която редовно се 
използва от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà с цел 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, преди влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Позоваването на технологията включва, 
когато е необходимо, преглед от човек, 
пряко свързан с използването на 
технологията и надзора върху нея. 
Поради това въпросната технология 
следва да се използва често в сектора 
без непременно да се изисква всички 
доставчици да я използват и без да се 
изключва по-нататъшното ѝ развитие по 
начин, благоприятен за 
поверителността. В това отношение 
следва да е без значение дали конкретен 
доставчик, който възнамерява да се 
позове на тази дерогация, вече използва 
или не такава технология към датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Видовете внедрени технологии следва 
да водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот съобразно съвременното 
технологично равнище в този сектор. 
Внедрените технологии не бива да 
могат да разбират съдържанието на 
съобщенията, а само да откриват 
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да проверяват отделни съобщения при 
наличие на конкретни елементи, 
даващи основание да се заподозре 
евентуално сексуално насилие над деца.

модели на евентуално сексуално 
насилие над деца.

Or. en

Изменение 110
Ядвига Вишневска, Маргарита де ла Писа Карион

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да се гарантира 
ефективността на заявените цели, 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà следва 
да бъдат насърчавани да включват 
ефективни мерки за подходящ надзор 
в семействата.

Or. en

Изменение 111
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите – членки на ЕС, 
следва да предвидят в националното 
си законодателство строги 
наказателни санкции за по-ефективна 
борба срещу сексуалното насилие над 
деца, сексуалната експлоатация на 
деца и детската порнография и за 
възпиране на такива престъпления.

Or. en
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Изменение 112
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се осигури възможно най-
голяма точност и надеждност, 
използваната технология следва, в 
зависимост от технологичното равнище 
в сектора, да бъде такава, че да 
ограничава процента на грешка при 
фалшивите положителни резултати до 
максималната възможна степен и, 
когато е необходимо, да коригира 
незабавно всички такива грешки, 
евентуално възникнали въпреки това.

(12) За да се осигури възможно най-
голяма точност и надеждност, 
използваната технология следва, в 
зависимост от технологичното равнище 
в сектора, да бъде такава, че да 
ограничава процента на грешка при 
фалшивите положителни резултати до 
най-много един на 50 милиарда, когато 
е необходимо, да коригира незабавно 
всички такива грешки, евентуално 
възникнали въпреки това.

Or. en

Обосновка

Това според Майкрософт е процентът на фалшивите положителни резултати за 
PhotoDNA.

Изменение 113
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Яна Том, Абир Ал-Сахлани

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà следва да спазват 
различните правила относно 
възрастта за изразяване на съгласие в 
държавите членки. Ако ползвателите 
са достигнали възрастта за 
изразяване на съгласие според 
държавата членка, чиито граждани 
са, на правоприлагащите органи не 
следва да се докладва за склоняване на 
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деца.

Or. en

Изменение 114
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Личните и други данни, 
използвани при извършване на 
дейностите, обхванати от дерогацията, 
предвидена в настоящия регламент, 
както и срокът, през който данните 
се запазват впоследствие в случай на 
положителни резултати, следва да 
бъдат сведени до минимум, за да се 
гарантира, че дерогацията остава 
ограничена до строго необходимото.

(13) Личните данни, използвани при 
извършване на дейностите, обхванати от 
дерогацията, предвидена в настоящия 
регламент, следва да бъдат сведени до 
минимум, за да се гарантира, че 
намесата в поверителността на 
съобщенията, както и срокът, през 
който данните се запазват 
впоследствие в случай на 
положителни резултати, остават 
ограничени до строго необходимото и 
пропорционалното. Запазването е 
необходимо и обосновано за 
докладване на правоприлагащите и 
други съответни публични органи, 
включително на организациите, 
действащи в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, и 
за отговаряне на техните искания, за 
блокирането на акаунта на 
съответния потребител, за 
създаването на уникален, 
неконвертируем цифров подпис 
(„хеш“) във връзка с данни, надеждно 
установени като детска порнография, 
за подобряване и измерване на 
точността на използваната 
технология и за процедури за 
обжалване по административен или 
съдебен ред или за правна защита. За 
да се гарантира пропорционалност, 
срокът на запазване не бива да 
надвишава девет месеца, но може да 
бъде удължаван в обосновани случаи.
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Or. en

Изменение 115
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Личните и други данни, 
използвани при извършване на 
дейностите, обхванати от дерогацията, 
предвидена в настоящия регламент, 
както и срокът, през който данните се 
запазват впоследствие в случай на 
положителни резултати, следва да бъдат 
сведени до минимум, за да се гарантира, 
че дерогацията остава ограничена до 
строго необходимото.

(13) Личните и други данни, 
използвани при извършване на 
дейностите, обхванати от 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, както и срокът, 
през който данните се запазват 
впоследствие в случай на положителни 
резултати, следва да бъдат сведени до 
минимум, за да се гарантира, че 
ограничението остава ограничено до 
строго необходимото и 
пропорционалното. Следователно на 
доставчиците следва да се позволява 
да сканират съдържанието на 
съобщенията само когато това е било 
наредено от съдебен орган. Такива 
заповеди следва да бъдат строго 
ограничени до съобщението на лица, 
за които съществува предварително 
подозрение, основано на фактически 
доказателства, че участват в 
разпространението на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца. Тези заповеди следва да бъдат 
също така ограничени във времето до 
възможно най-краткия срок за 
изпълнение на целта.

Or. en

Обосновка

Следвайки съдебната практика на Съда на ЕС по съединени дела Digital Rights Ireland, 
La Quadrature du Net и др.
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Изменение 116
Ядвига Вишневска, Маргарита де ла Писа Карион

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) При изпълнението на решения, 
насочени към защитата на децата 
от експлоатация онлайн, е 
необходимо да се вземе предвид 
подходът, който предполага защита 
на правата на личността, 
включително правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на данните.

Or. en

Изменение 117
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури прозрачност и 
отчетност по отношение на дейностите, 
предприемани по силата на 
дерогацията, доставчиците следва да 
публикуват ежегодно доклади за 
обработката, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, включително за 
вида и обема на обработените данни, 
броя на идентифицираните случаи, 
приложените мерки за подбор и 
усъвършенстване на ключовите 
показатели, броя и процента на 
грешките (фалшиви положителни) при 
различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 

(14) За да се осигури прозрачност и 
отчетност по отношение на дейностите, 
предприемани по силата на 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, доставчиците 
на междуличностни съобщителни 
услуги следва да публикуват и 
представят в срок от шест месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, а след това – ежегодно, 
доклади за обработката, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, правното 
основание за обработването на данни 
съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 
2016/679, правното основание за 
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политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

предаването на лични данни извън 
Съюза съгласно глава V от Регламент 
(ЕС) 2016/679, броя на 
идентифицираните случаи, броя на 
случаите, в които даден ползвател е 
подал жалба до вътрешния 
механизъм за правна защита или до 
съдебен орган, и резултата от тези 
производства, броя и процента на 
грешките (фалшиви положителни) при 
различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679. 
Доставчиците следва да представят 
също така своите доклади на 
надзорните органи в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 118
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури прозрачност и 
отчетност по отношение на дейностите, 
предприемани по силата на 
дерогацията, доставчиците следва да 
публикуват ежегодно доклади за 
обработката, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, включително за 
вида и обема на обработените данни, 
броя на идентифицираните случаи, 
приложените мерки за подбор и 
усъвършенстване на ключовите 
показатели, броя и процента на 
грешките (фалшиви положителни) при 
различните внедрени технологии, 

(14) За да се осигури прозрачност и 
отчетност по отношение на дейностите, 
предприемани по силата на 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, доставчиците 
на междуличностни съобщителни 
услуги следва да публикуват ежегодно 
доклади за обработката, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, броя на 
случаите, в които даден ползвател е 
подал жалба до вътрешния 
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приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

механизъм за правна защита или до 
съдебен орган, и резултата от тези 
производства, приложените мерки за 
подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

Or. en

Изменение 119
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури прозрачност и 
отчетност по отношение на дейностите, 
предприемани по силата на дерогацията, 
доставчиците следва да публикуват 
ежегодно доклади за обработката, 
попадаща в обхвата на настоящия 
регламент, включително за вида и обема 
на обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, приложените 
мерки за подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

(14) За да се осигури прозрачност и 
отчетност по отношение на дейностите, 
предприемани по силата на дерогацията, 
доставчиците следва да публикуват 
ежегодно доклади за обработката, 
попадаща в обхвата на настоящия 
регламент, включително за вида и обема 
на обработените данни, правното 
основание за обработката, броя на 
идентифицираните случаи, приложените 
мерки за подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

Or. en
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Изменение 120
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) За да подпомогне 
компетентните надзорни органи при 
изпълнението на задачите им, 
Европейският комитет по защита на 
данните следва да издаде насоки 
относно спазването на Регламент 
(ЕС) 2016/679 при обработването, 
попадащо в обхвата на 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент. Тези насоки 
следва по-специално да подпомагат 
надзорните органи при 
предоставянето на консултации в 
рамките на процедурата за 
предварителна консултация, 
предвидена в член 36 от Регламент 
(ЕС) 2016/679, която следва да се 
извършва, когато се преценява дали 
дадена установена или нова 
технология, която ще се използва, е 
най-съвременна, представлява най-
малка намеса в неприкосновеността 
на личния живот и функционира на 
подходящо правно основание съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 121
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящият регламент следва 
да влезе в сила на третия ден след 
публикуването му в Официален 

заличава се
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вестник на Европейския съюз, за да се 
гарантира неговата приложимост от 
21 декември 2020 г.

Or. en

Изменение 122
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящият регламент следва 
да влезе в сила на третия ден след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз, за да се 
гарантира неговата приложимост от 
21 декември 2020 г.

заличава се

Or. en

Изменение 123
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Хавиер Морено Санчес, Драгош Тудораке, 
Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо Алварес, 
Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, Милан 
Бръглез, Оливие Шастел, Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия 
Донат, Давид Лега

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
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отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка. Тази нова правна рамка ще 
осигури ново правно основание и 
задължителни изисквания за 
дружествата да откриват и 
докладват за сексуално насилие над 
деца онлайн и да премахват 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца онлайн. Новата 
правна рамка следва да включва и по-
подробно разписани гаранции, както и 
създаването на европейски център за 
предотвратяване и борба със 
сексуалното насилие над деца, за да се 
подобри прозрачността и 
отчетността. В случай че 
дългосрочното законодателство бъде 
прието и влезе в сила преди тази дата, с 
него следва да се отмени настоящият 
регламент.

Or. en

Изменение 124
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни 
услуги без номерà да бъдат подчинени 
на същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията 
единствено с цел борба със 
сексуалното насилие над деца и с 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца онлайн. За всички 
останали дейности на доставчиците 
на междуличностни съобщителни 



PE661.791v01-00 56/120 AM\1219075BG.docx

BG

отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който 
в разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

услуги без номерà, които попадат в 
приложното поле на Директива 
2002/58/ЕС, се прилага решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
тези доставчици да бъдат подчинени 
на същите правила и специални 
задължения като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Срокът на прилагане на 
настоящия регламент следва да бъде 
ограничен до 31 декември 2025 г., за да 
се осигури разумен срок за приемането 
на нова дългосрочна правна рамка с по-
подробно разписани гаранции. В случай 
че дългосрочното законодателство бъде 
прието и влезе в сила преди тази дата, с 
него следва да се отмени настоящият 
регламент.

Or. en

Изменение 125
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Натали Лоазо, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 



AM\1219075BG.docx 57/120 PE661.791v01-00

BG

гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

гаранции, като например създаването 
на европейски център за 
предотвратяване и борба със 
сексуалното насилие над деца, за да се 
подобри прозрачността и 
отчетността. В случай че 
дългосрочното законодателство бъде 
прието и влезе в сила преди тази дата, с 
него следва да се отмени настоящият 
регламент.

Or. en

Изменение 126
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който 
в разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна 
правна рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот единствено с цел 
премахване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца, и откриване и докладване на 
такива материали на 
правоприлагащите органи. Поради 
това срокът на прилагане на настоящия 
регламент следва да бъде ограничен до 
31 декември 2022 г. В случай че 
дългосрочното законодателство бъде 
прието и влезе в сила преди тази дата, с 
него следва да се отмени настоящият 
регламент.
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Or. en

Обосновка

В съответствие със становището на ЕНОЗД.

Изменение 127
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2022 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

Or. en

Изменение 128
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том

Предложение за регламент
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Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2025 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

(16) С настоящия регламент се 
ограничава правото на защита на 
поверителността на съобщенията и се 
въвежда дерогация от решението, 
възприето в Директива (ЕС) 2018/1972, 
междуличностните съобщителни услуги 
без номерà да бъдат подчинени на 
същите правила като всички други 
електронни съобщителни услуги по 
отношение на неприкосновеността на 
личния живот. Поради това срокът на 
прилагане на настоящия регламент 
следва да бъде ограничен до 
31 декември 2022 г., т.е. за срок, който в 
разумна степен е необходим за 
приемането на нова дългосрочна правна 
рамка с по-подробно разписани 
гаранции. В случай че дългосрочното 
законодателство бъде прието и влезе в 
сила преди тази дата, с него следва да се 
отмени настоящият регламент.

Or. en

Изменение 129
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà следва да важат 
специалните задължения, определени 
в Директива 2002/58/ЕО по 
отношение на всички други дейности, 
които попадат в нейния обхват.

заличава се

Or. en
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Изменение 130
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Надзорните органи, 
отговарящи за наблюдението на 
прилагането на настоящия 
регламент, следва да бъдат същите 
като независимите надзорни органи, 
определени съгласно глава VI от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 131
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Криптирането от край до край 
е важен инструмент за гарантиране 
на сигурни и поверителни съобщения 
на ползвателите, включително на 
децата. При всяко отслабване на 
криптирането може да се 
злоупотребява от страна на 
злонамерени трети лица. Поради 
това нищо в настоящия регламент не 
следва да се тълкува като забрана или 
отслабване на криптирането от край 
до край.

Or. en

Изменение 132
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
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Съображение 17в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Поверителността на 
съобщенията е основно право, 
гарантирано от член 7 от Хартата. 
Следователно тя е и предпоставка за 
сигурни комуникации между 
жертвите на сексуално насилие над 
деца и доверено пълнолетно лице или 
организации, които работят активно 
в борбата с сексуалното насилие над 
деца, както и в комуникацията между 
жертвите и техните адвокати.

Or. en

Изменение 133
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Съображение 17г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) Всички съобщения между 
обвиняем или осъдено лице и негов 
адвокат следва да бъдат защитени, за 
да се гарантират основните права на 
ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен 
процес съгласно член 47 от Хартата, 
както и правото на презумпция за 
невиновност и правото на защита 
съгласно член 48 от нея.

Or. en

Изменение 134
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
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Съображение 17д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17д) Настоящият регламент следва 
да се прилага само за видеоматериали 
или изображения, обменяни чрез 
услуги за съобщения или електронна 
поща. Той не следва да се прилага за 
сканирането на текстови или аудио 
съобщения.

Or. en

Изменение 135
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Натали Лоазо, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Изображения и 
видеоматериали, които изобразяват 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, касаят интимната 
сфера на детето и поради това са 
специални категории данни. 
Актовете на споделяне, обработване 
и разпространяване на тези 
съдържания са незаконни. Ето защо 
следва да има ясно правно основание, 
което позволява на дружествата да 
предприемат мерки, за да 
предотвратяват тази обработка, да 
гарантират, че с техните услуги не се 
злоупотребява за целите на 
разпространение на изображения и 
видеоматериали, съдържащи 
сексуално насилие над деца онлайн, и 
да изтриват тези съдържания. 
Практиките на тези дружества 
следва да се вписват в конкретния 
контекст на настоящия регламент и 
да зачитат включените в него 
гаранции.
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Or. en

Изменение 136
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, Рамона 
Стругариу, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Изображенията и 
видеоматериалите, които 
изобразяват материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, касаят 
интимната сфера на детето и поради 
това са специални категории данни, 
чиято обработка с цел 
разпространение е незаконна. 
Дружествата не бива да бъдат 
възпрепятствани да предприемат 
мерки, за да предотвратяват тази 
обработка и да гарантират, че с 
техните услуги не се злоупотребява за 
целите на разпространение на 
изображения и видеоматериали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца.

Or. en

Изменение 137
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 42, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 

(19) В съответствие с член 42, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 
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на Европейския парламент и на Съвета7 
беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, който излезе със становище 
на [...] г.

на Европейския парламент и на Съвета7 
беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, който излезе със становище 
на 10 ноември 2020 г.

_________________ _________________
7 Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 20, 
21.1.2019 г., стр. 1).

7 Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 20, 
21.1.2019 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 138
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 42, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 
на Европейския парламент и на Съвета7 
беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, който излезе със становище 
на [...] г.

(19) В съответствие с член 42, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 
на Европейския парламент и на Съвета7 
беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, който излезе със становище 
на 10 ноември 2020 г.

_________________ _________________
7 Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 

7 Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
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и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 20, 
21.1.2019 г., стр. 1).

и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 20, 
21.1.2019 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 139
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
продължат да използват технологиите 
за обработка на лични и други данни до 
степента, необходима за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги.

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
използват в ограничени случаи 
специални технологии за обработка на 
лични и други данни до степента, 
строго необходима за откриване, 
докладване и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, които 
включват изображения или 
видеоматериали, в своите услуги. 
Поради това с настоящия регламент 
се създава правно основание за 
обработването на тези данни в 
съответствие с член 6, параграф 1, 
буква д) от Регламент (EС) 2016/679 и 
без да се засяга посоченият 
регламент.
Настоящият регламент не се прилага 
за текстови или аудио съобщения.

Or. en

Обосновка

Поясняване на правното основание в съответствие със становището на ЕНОЗД.
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Изменение 140
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
продължат да използват технологиите 
за обработка на лични и други данни до 
степента, необходима за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги.

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
използват технологиите за обработка на 
лични данни до степента, необходима и 
пропорционална за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и за откриване, 
докладване и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги, като 
същевременно напълно се зачитат 
правата и задълженията, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/679. Той се 
прилага за анализа на изображения, 
видео, текстови и аудио материали, 
обменяни посредством 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà.

Or. en

Изменение 141
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които ограничават някои права и 
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предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
продължат да използват технологиите 
за обработка на лични и други данни до 
степента, необходима за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги.

задължения, предвидени в 
Директива 2002/58/ЕО, с единствената 
цел да се даде възможност на 
доставчиците на определени 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, т.е. доставчици на услуги 
за съобщения или уеб базирана 
електронна поща, да продължат, без да 
се засяга Регламент (EС) 2016/679, да 
използват специални технологии, т.е. 
неконвертируем цифров подпис 
(„хеш“), за обработка на лични данни 
до степента, строго необходима за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и премахване 
на материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги.

Or. en

Изменение 142
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
продължат да използват технологиите 
за обработка на лични и други данни до 
степента, необходима за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги.

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които ограничават някои права и 
задължения, предвидени в 
Директива 2002/58/ЕО, с единствената 
цел да се даде възможност на 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
използват технологиите за обработка на 
лични и други данни до степента, 
необходима за откриване и докладване 
на сексуално насилие над деца онлайн и 
премахване на материалите, съдържащи 
сексуално насилие над деца, в своите 
услуги, без да се засяга Регламент (EС) 
2016/679.

Or. en
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Изменение 143
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Фабиен Келер, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, 
Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
продължат да използват технологиите за 
обработка на лични и други данни до 
степента, необходима за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца, в своите услуги.

С настоящия регламент се определят 
временни и строго ограничени правила, 
които дерогират от някои задължения, 
предвидени в Директива 2002/58/ЕО, с 
единствената цел да се даде възможност 
на доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà да 
продължат да използват технологиите за 
обработка на лични и други данни до 
степента, необходима за откриване и 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахване на 
материалите, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, в своите услуги.

Or. en

Изменение 144
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „сексуално насилие над деца 
онлайн“ означава:

(2) „материал, съдържащ 
сексуално насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца“ означава:

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие и Директива 2011/93/ЕС относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската 
порнография. В съответствие със съображение 9 от посочената директива правните 
инструменти обхващат както записи на сексуално насилие, така и други записи, 
които се използват със или без знанието на детето.

Изменение 145
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) материал, който представлява 
детска порнография по смисъла на 
член 2, буква в) от 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета;

заличава се

Or. en

Обосновка

Включено е в определението на материал, съдържащ сексуално насилие над деца.

Изменение 146
Ядвига Вишневска, Маргарита де ла Писа Карион

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) материал, който представлява 
детска порнография по смисъла на 
член 2, буква в) от 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета;

a) материал, който представлява 
детска порнография по смисъла на 
член 2, буква в) от 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета, като това 
понятие е разширено, за да включва 
всякакво порнографско изображение, 
което показва или представя която и 
да е интимна част на детето 
независимо от неговия пол и което 
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насърчава или възбужда 
разрушителни емоционални 
смущения, нарушавайки по този 
начин достойнството на дадено лице 
като човешко същество;

Or. en

Изменение 147
Корнелия Ернст

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) склоняване на деца за целите 
на извършване на сексуални действия 
с дете или производството на детска 
порнография по един от следните 
начини:

заличава се

i) подмамване на детето чрез 
предлагане на подаръци или други 
облаги;
ii) сплашване на детето с 
отрицателна последица, която може 
да има значително въздействие върху 
детето;
iii) представяне на детето или 
предоставяне на негово разположение 
на порнографски материали.

Or. en

Изменение 148
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) склоняване на деца за целите 
на извършване на сексуални действия 
с дете или производството на детска 
порнография по един от следните 
начини:

заличава се

i) подмамване на детето чрез 
предлагане на подаръци или други 
облаги;
ii) сплашване на детето с 
отрицателна последица, която може 
да има значително въздействие върху 
детето;
iii) представяне на детето или 
предоставяне на негово разположение 
на порнографски материали.

Or. en

Обосновка

При автоматизирания анализ на съдържанието на частни съобщения в търсене на 
евентуално склоняване има голяма вероятност от грешки, като той също така би 
изложил законни интимни разговори на деца и възрастни на разкриване и рискове от 
злоупотреби.

Изменение 149
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал 
Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) склоняване на деца за целите на 
извършване на сексуални действия с 
дете или производството на детска 
порнография по един от следните 

б) склоняване като:
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начини:

Or. en

Изменение 150
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) склоняване на деца за целите на 
извършване на сексуални действия с 
дете или производството на детска 
порнография по един от следните 
начини:

б) „склоняване на деца“ означава 
всяко умишлено деяние, което 
представлява престъпление съгласно 
член 6 от Директива 2011/93/ЕС;

Or. en

Изменение 151
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Хавиер Морено Санчес, Драгош Тудораке, 
Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Давид Лега, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал 
Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) подмамване на детето чрез 
предлагане на подаръци или други 
облаги;

i) предложението от страна на 
възрастен за среща с дете за целите 
на извършване на някое от 
престъпленията, посочени в член 3, 
параграф 4 и член 5, параграф 6 от 
Директива 2011/93/ЕС;

Or. en

Изменение 152
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 



AM\1219075BG.docx 73/120 PE661.791v01-00

BG

Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Малик Азмани, 
Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат
Натали Лоазо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) сплашване на детето с 
отрицателна последица, която може 
да има значително въздействие върху 
детето;

ii) опит за извършване на 
престъпленията, посочени в член 5, 
параграфи 2 и 3 от Директива 
2011/93/ЕС, от страна на възрастен, 
който склонява дете да предоставя 
детска порнография, изобразяваща 
това дете;

Or. en

Изменение 153
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Фабиен Келер, Давид Лега, Хавиер Морено 
Санчес, Драгош Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, 
Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) представяне на детето или 
предоставяне на негово разположение 
на порнографски материали.

заличава се

Or. en

Изменение 154
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „порнографско представление“ 
по смисъла на член 2, буква д) от 
Директива 2011/93/ЕС.

заличава се

Or. en

Обосновка

Включено е в определението на материал, съдържащ сексуално насилие над деца.

Изменение 155
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „порнографско представление“ 
по смисъла на член 2, буква д) от 
Директива 2011/93/ЕС.

заличава се

Or. en

Обосновка

Представления на живо не могат да бъдат откривани чрез сравняване с хеш база 
данни на известни материали.

Изменение 156
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Фабиен Келер, Давид Лега, Хавиер Морено 
Санчес, Драгош Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, 
Михал Шимечка, Рамона Стругариу, Анна-Юлия Донат, Натали Лоазо

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „детска проституция“ по 
смисъла на член 2, буква г) от 
Директива 2011/93/ЕС.

Or. en

Изменение 157
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „детска проституция“ по 
смисъла на член 2, буква г) от 
Директива 2011/93/ЕС.

Or. en

Изменение 158
Биргит Зипел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) „намерени съответствия“ 
означава съвпадение в резултат на 
сравнение между изображение или 
видеоматериал и уникален, 
неконвертируем цифров подпис 
(„хеш“) от база данни, която 
съдържа проверени материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца онлайн, и поддържана от 
организация, призната от Комисията 
съгласно член [...] от настоящия 
регламент.
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Or. en

Обосновка

Предназначението на квадратните скоби е позоваване на член 3е от НОВИЯ проект 
на доклад: „Публичен регистър на организациите, действащи в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца“.

Изменение 159
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) „материал, съдържащ 
сексуално насилие над деца“ означава:
a) материал, който представлява 
„детска порнография“ по смисъла на 
член 2, буква в) от 
Директива 2011/93/ЕС;
б) материал, който представлява 
„порнографско представление“ по 
смисъла на член 2, буква д) от 
Директива 2011/93/ЕС.

Or. en

Изменение 160
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложно поле на дерогацията Приложно поле на ограничението

Or. en
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Изменение 161
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалните задължения, предвидени в 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат 
за обработката на лични и други данни 
във връзка с предоставянето на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, които са строго 
необходими за използването на 
технология единствено с цел 
премахване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, и 
откриване или докладване на 
сексуално насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в 
обществен интерес срещу 
сексуалното насилие над деца, при 
условие че:

Обхватът на специалните права и 
задължения, предвидени в член 5, 
параграф 1 и член 6, параграф 1 от 
Директива 2002/58/ЕО, се ограничава 
по отношение на поверителността 
на съобщения, включващи обработката 
на лични и други данни във връзка с 
обмена на видеоматериали или 
изображения чрез услуги за съобщения 
или уеб базирана електронна поща от 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, при условие че такова 
ограничение е строго необходимо за 
използването на технология единствено 
с цел откриване, докладване на 
съдебния орган, който е наредил 
обработката, и премахване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца.

Or. en

Обосновка

Разкриването на съдържанието на частни съобщения на неправителствени 
организации – често в държави, в които липсва подходящо равнище на защита на 
данните – не е строго необходимо за целта на правоприлагането и не е в 
съответствие с ОРЗД.

Изменение 162
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалните задължения, предвидени в 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат 
за обработката на лични и други данни 
във връзка с предоставянето на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, които са строго 
необходими за използването на 
технология единствено с цел 
премахване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, и 
откриване или докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, при условие че:

Обхватът на специалните права и 
задължения, предвидени в член 5, 
параграф 1 и член 6, параграф 1 от 
Директива 2002/58/ЕО, се ограничава 
по отношение на обработката на лични 
и други данни във връзка с 
предоставянето на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà, при 
условие че такова ограничение е 
строго необходимо за използването на 
технология единствено с цел 
премахване на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, и 
откриване или докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн на 
правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, при условие че:

Or. en

Изменение 163
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалните задължения, предвидени в 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат за 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, които са строго необходими 
за използването на технология 
единствено с цел премахване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и откриване или 
докладване на сексуално насилие над 
деца онлайн на правоприлагащите 

Специалните задължения, предвидени в 
член 5, параграф 1 и член 6 от 
Директива 2002/58/ЕО, не се прилагат за 
обработката на лични и други данни във 
връзка с предоставянето на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà, които са строго необходими 
за използването на технология 
единствено с цел премахване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и блокиране на тези 
уебсайтове и откриване или докладване 
на сексуално насилие над деца онлайн 
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органи и на организациите, действащи в 
обществен интерес срещу сексуалното 
насилие над деца, при условие че:

на правоприлагащите органи и на 
организациите, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие над 
деца, при условие че:

Or. en

Изменение 164
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработката е пропорционална 
и ограничена до утвърдени 
технологии, които редовно са 
използвани за тази цел от 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент и са в съответствие с 
технологичното равнище, използвано 
в сектора, и водят до най-ниска 
степен на вмешателство в 
неприкосновеността на личния 
живот;

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместено е в параграф 1а (нов) и е изменено.

Изменение 165
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработката е пропорционална и а) обработката е пропорционална и 
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ограничена до утвърдени технологии, 
които редовно са използвани за тази цел 
от доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент и са в съответствие с 
технологичното равнище, използвано 
в сектора, и водят до най-ниска 
степен на вмешателство в 
неприкосновеността на личния 
живот;

ограничена до утвърдени технологии, 
които редовно са използвани 
единствено за тази цел от доставчиците 
на междуличностни съобщителни 
услуги без номерà и при условие че те 
отговарят на всяко едно от следните 
условия:

i) те са в съответствие с 
достиженията на техническия 
прогрес, използвани в сектора, и 
нарушават в най-малка степен 
неприкосновеността на личния 
живот;
ii) оценка на въздействието върху 
защитата на данните съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 и 
процедура за предварителна 
консултация съгласно член 36 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 са били 
извършени в съответствие с член 3а 
от настоящия регламент;
iii) обработката се основава на 
член 6, параграф 1, буква г) или д) от 
Регламент (ЕС) 2016/679, при условие 
че са изпълнени всички условия, 
предвидени в настоящия регламент, 
без да се засяга Регламент (ЕС) 
2016/679;
iv) категориите лични данни, 
които ще се обработват за всяка 
операция по обработване, са данни за 
съдържанието, свързаните с тях 
данни за трафика, както и 
създадените чрез такава обработка 
данни;
v) обхватът на ограничението на 
правата на поверителност и 
защитата на личните данни е ясно 
определен;
vi) съществуват вътрешни 
процедури в рамките на 
междуличностната съобщителна 
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услуга без номерà за предотвратяване 
на злоупотреби, неразрешен достъп 
или неразрешено предаване;
vii) самоличността и категориите 
на администратора или 
администраторите са ясно 
определени;
viii) след намирането на 
съответствие максималният срок за 
съхранение на данните за 
съдържанието, свързаните с тях 
данни за трафика и създадените чрез 
такава обработка данни е един месец, 
след който данните трябва да бъдат 
заличени автоматично и 
окончателно, освен ако не са 
необходими за установяването, 
упражняването или защитата на 
правни претенции;
ix) човешки надзор и намеса са 
гарантирани от доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà за всяка обработка на 
лични данни и „намерени 
съответствия“ не се изпращат на 
правоприлагащите органи или 
организации, действащи в обществен 
интерес, без предварителен надзор от 
страна на човек;
x) въведени са подходящи 
процедури и механизми за правна 
защита, за да се гарантира, че 
физическите лица могат да подават 
жалби до доставчика на 
междуличностната съобщителна 
услуга без номерà в разумен срок, за да 
може ползвателят да представи 
мнението си в съответствие с 
член 3в;
xi) без да се засяга предвидената в 
член 13 от Регламент (EС) 2016/679 
информация, субектите на данните 
се информират за ограничаването на 
поверителността на техните 
съобщения единствено с цел 
премахване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
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деца, и откриване или докладване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, включително 
възможността личните данни да 
бъдат споделяни с правоприлагащите 
органи и организациите, действащи в 
обществен интерес срещу 
сексуалното насилие над деца;
xii) в случай на намерено 
съответствие, освен ако това засяга 
текущо разследване, в който случай 
информацията може да бъде забавена 
до строго необходимата степен и 
субектите на данни да бъдат 
информирани незабавно след 
приключването на разследването, и 
без да се засяга информацията, 
предвидена в член 13 от Регламент 
(ЕС) 2016/679, субектите на данни 
получават следната информация:
а) компетентните 
правоприлагащи органи и организации, 
действащи в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, с 
които са споделени личните им 
данни;
б) възможностите за правна 
защита с доставчика на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà; и
в) възможността за подаване на 
жалба до компетентния надзорен 
орган и за средства за правна защита, 
както и кои са тези органи в случая;
xiii) няма намеса в комуникацията, 
защитена от професионална тайна, 
като например между лекари и техни 
пациенти, журналисти и техни 
източници или адвокати и техни 
клиенти;
xiv) всяко предаване на лични данни 
на трети държави или международни 
организации е в съответствие с глава 
V от Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en
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Изменение 166
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработката е пропорционална и 
ограничена до утвърдени технологии, 
които редовно са използвани за тази 
цел от доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà преди влизането в сила на 
настоящия регламент и са в 
съответствие с технологичното 
равнище, използвано в сектора, и 
водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността 
на личния живот;

a) обработката е пропорционална и 
ограничена до технологии, които 
отговарят на всяко едно от следните 
условия:

i) те са в съответствие с 
достиженията на техническия 
прогрес, използвани в сектора, и 
нарушават в най-малка степен 
неприкосновеността на личния 
живот;
ii) оценка на въздействието върху 
защитата на данните съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 и 
процедура за предварителна 
консултация съгласно член 36 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 са били 
извършени в съответствие с член 3а 
от настоящия регламент;
iii) обработката се основава на 
член 6, параграф 1, буква г) или д) от 
Регламент (ЕС) 2016/679;
iv) категориите лични данни, 
които ще се обработват, са ясно 
определени за всяка операция по 
обработване;
v) обхватът на ограничението на 
правата на поверителност и 
защитата на личните данни е ясно 
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определен;
vi) съществуват вътрешни 
процедури в рамките на 
междуличностната съобщителна 
услуга без номерà за предотвратяване 
на злоупотреби, неразрешен достъп 
или неразрешено предаване;
vii) самоличността и категориите 
на администратора или 
администраторите са ясно 
определени;
viii) периодите на съхранение и 
приложимите гаранции са ясно 
определени;
ix) човешки надзор и намеса са 
гарантирани за всяка обработка на 
лични данни и „намерени 
съответствия“ не се изпращат на 
правоприлагащите органи или 
организации, действащи в обществен 
интерес, без предварителен преглед 
от страна на човек;
ч) въведени са подходящи 
процедури и механизми за правна 
защита, за да се гарантира, че 
физическите лица могат да подават 
жалби до доставчика на 
междуличностната съобщителна 
услуга без номерà в разумен срок, за да 
може ползвателят да представи 
мнението си в съответствие с 
член 3в;
xi) освен ако това засяга текущо 
разследване, в който случай 
информацията може да бъде забавена 
до строго необходимата степен и 
субектите на данни да бъдат 
информирани незабавно след 
приключването на разследването, и 
без да се засяга информацията, 
предвидена в член 13 от Регламент 
(ЕС) 2016/679, субектите на данни се 
информират за следното:
а) ограничаване на 
поверителността на техните 
съобщения единствено с цел 
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премахване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца, и откриване или докладване на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, включително 
възможността личните данни да 
бъдат споделяни с правоприлагащите 
органи и организациите, действащи в 
обществен интерес срещу 
сексуалното насилие над деца;
б) в случай на намерено 
съответствие субектите на данни 
получават следната информация;
в) компетентните 
правоприлагащи органи и организации, 
действащи в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, с 
които са споделени личните им 
данни;
г) възможностите за правна 
защита с доставчика на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà; и
д) възможността за подаване на 
жалба до компетентния надзорен 
орган и за средства за правна защита, 
както и кои са тези органи в случая.

Or. en

Изменение 167
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Фабиен Келер, Давид Лега, Хавиер Морено 
Санчес, Драгош Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Лоранс Фаренг, Оливие Шастел, Малик Азмани, 
Михал Шимечка, Рамона Стругариу, София ин 'т Велд, Анна-Юлия Донат, 
Натали Лоазо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработката е пропорционална и 
ограничена до утвърдени технологии, 

a) обработката е пропорционална и 
ограничена до утвърдени технологии, 
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които редовно са използвани за тази цел 
от доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент и са в съответствие с 
технологичното равнище, използвано в 
сектора, и водят до най-ниска степен на 
вмешателство в неприкосновеността на 
личния живот;

които редовно са използвани за тази цел 
от доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà и са в 
съответствие с технологичното 
равнище, използвано в сектора, и водят 
до най-ниска степен на вмешателство в 
неприкосновеността на личния живот;

Or. en

Изменение 168
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Ева Майдел, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработката е пропорционална и 
ограничена до утвърдени технологии, 
които редовно са използвани за тази цел 
от доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент и са в съответствие с 
технологичното равнище, използвано 
в сектора, и водят до най-ниска 
степен на вмешателство в 
неприкосновеността на личния 
живот;

a) обработката е пропорционална и 
ограничена до технологии, които са 
използвани за тази цел от доставчиците 
на междуличностни съобщителни 
услуги без номерà и са в съответствие с 
принципа на защита на данните на 
етапа на проектирането и по 
подразбиране, както е посочено в 
член 25 от Регламент (ЕС) 2016/679;

Or. en

Изменение 169
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) когато технологията не е била 
използвана преди влизането в сила на 
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настоящия регламент, е проведена 
процедурата на предварителна 
консултация, предвидена в член 36 от 
Регламент (EС) 2016/679;

Or. en

Изменение 170
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Фабиен Келер, Давид Лега, Хавиер Морено 
Санчес, Драгош Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, 
Рамона Стругариу, София ин 'т Велд, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) в своя годишен доклад 
доставчикът пояснява правното 
основание за обработването на лични 
данни съгласно Регламент (EС) 
2016/679;

Or. en

Изменение 171
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използваната технология сама 
по себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава във възможно 
най-голяма степен процента на 
грешки при откриването на 
съдържание, представляващо 
сексуално насилие над деца, а когато 
възникнат такива грешки техните 
последствия се отстраняват 

заличава се
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незабавно;

Or. en

Обосновка

 Преместено е в параграф 1а (нов) и е изменено.

Изменение 172
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Фабиен Келер, Давид Лега, Хавиер Морено 
Санчес, Драгош Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, 
Рамона Стругариу, Натали Лоазо, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използваната технология сама по 
себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава във възможно 
най-голяма степен процента на грешки 
при откриването на съдържание, 
представляващо сексуално насилие над 
деца, а когато възникнат такива 
грешки техните последствия се 
отстраняват незабавно;

б) използваната технология сама по 
себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава във възможно 
най-голяма степен процента на грешки 
при откриването на сексуално насилие 
над деца онлайн;

Or. en

Изменение 173
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Натали Лоазо, Оливие Шастел, София ин 'т 
Велд, Хилде Вотманс, Лоранс Фаренг

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използваната технология сама по 
себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава във възможно 
най-голяма степен процента на грешки 

б) използваната технология макар 
сама по себе си да е достатъчно 
надеждна, доколкото ограничава във 
възможно най-голяма степен процента 
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при откриването на съдържание, 
представляващо сексуално насилие над 
деца, а когато възникнат такива грешки 
техните последствия се отстраняват 
незабавно;

на грешки при откриването на 
съдържание, представляващо сексуално 
насилие над деца, следва да бъде 
използвана в съчетание с преглед от 
човек, а когато възникнат такива грешки 
техните последствия се отстраняват 
незабавно;

Or. en

Изменение 174
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използваната технология сама по 
себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава във възможно 
най-голяма степен процента на грешки 
при откриването на съдържание, 
представляващо сексуално насилие над 
деца, а когато възникнат такива грешки 
техните последствия се отстраняват 
незабавно;

б) използваната технология сама по 
себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава във възможно 
най-голяма степен процента на грешки 
при откриването на сексуално насилие 
над деца или материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, а когато 
възникнат грешки техните последствия 
се отстраняват, доколкото това е 
възможно, незабавно;

Or. en

Изменение 175
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Фабиен Келер, Давид Лега, Хавиер Морено 
Санчес, Драгош Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-
Рареш Богдан, Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, 
Рамона Стругариу, Натали Лоазо, София ин 'т Велд, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) доставчикът въвежда 
механизми за правна защита, за да се 
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гарантира, че ползвателите, които 
считат, че са били включени 
неправилно в доклад за сексуално 
насилие над деца онлайн, могат да 
отнесат случаите си до доставчика 
за преглед, а когато е възникнала 
грешка, нейните последствия се 
отстраняват незабавно;

Or. en

Изменение 176
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, Рамона 
Стругариу, Натали Лоазо, Лоранс Фаренг, Анна-Юлия Донат
Фабиен Келер

Предложение за регламент
 Член 3 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) след прецизен преглед от човек 
всички случаи на евентуално 
сексуално насилие над деца онлайн се 
докладват на правоприлагащите 
органи и на организациите, 
действащи в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, 
за да се даде възможност децата 
жертви да бъдат идентифицирани и 
като гаранция за установяване на 
грешки при откриването от страна 
на доставчиците;

Or. en

Изменение 177
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент



AM\1219075BG.docx 91/120 PE661.791v01-00

BG

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използваната технология за 
откриване на склоняване на деца се 
ограничава до използването на 
релевантни ключови показатели — 
например ключови думи и обективно 
идентифицирани рискови фактори, 
като например възрастовата разлика, 
без да се засяга правото на преглед от 
човек;

заличава се

Or. en

Изменение 178
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използваната технология за 
откриване на склоняване на деца се 
ограничава до използването на 
релевантни ключови показатели — 
например ключови думи и обективно 
идентифицирани рискови фактори, 
като например възрастовата разлика, 
без да се засяга правото на преглед от 
човек;

заличава се

Or. en

Изменение 179
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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 Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработката е ограничена до 
онова, което е строго необходимо за 
целите на откриването и 
докладването на сексуално насилие 
над деца онлайн и премахването на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и, освен ако 
сексуалното насилие над деца онлайн 
не бъде открито и потвърдено като 
такова, незабавно се изтрива;

заличава се

Or. en

Изменение 180
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработката е ограничена до 
онова, което е строго необходимо за 
целите на откриването и докладването 
на сексуално насилие над деца онлайн и 
премахването на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, и, освен 
ако сексуалното насилие над деца 
онлайн не бъде открито и потвърдено 
като такова, незабавно се изтрива;

г) обработката е ограничена до 
онова, което е строго необходимо за 
целите на откриването и докладването 
на сексуално насилие над деца онлайн и 
премахването на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца.

Когато сексуално насилие над деца 
онлайн не бъде открито и потвърдено 
като такова, съответните данни 
незабавно се изтриват след 
обработването.
Когато е открито и потвърдено 
сексуално насилие над деца, 
свързаните с него данни се 
съхраняват единствено за следните 
цели и само за необходимия срок:
– за тяхното докладване и 
прехвърляне на правоприлагащите и 
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други съответни публични органи, 
включително на организации, 
действащи в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, 
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, и за 
отговор на исканията на тези 
субекти;

– за блокиране на акаунта на 
съответния потребител;
– във връзка с данни, надеждно 
идентифицирани като материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца, за създаване на уникален, 
неконвертируем цифров подпис 
(„хеш“);
– за подобряване и измерване на 
точността на използваната 
технология;
– за процедури за обжалване по 
административен или съдебен ред или 
за правна защита.
Срокът на запазване не надвишава 
девет месеца, освен в надлежно 
обосновани случаи.

Or. en

Изменение 181
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработката е ограничена до 
онова, което е строго необходимо за 
целите на откриването и докладването 
на сексуално насилие над деца онлайн и 
премахването на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, и, освен 
ако сексуалното насилие над деца 
онлайн не бъде открито и потвърдено 
като такова, незабавно се изтрива;

г) обработката, разрешена от 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, е ограничена 
до онова, което е строго необходимо 
единствено за целите на откриването и 
докладването на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахването на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и, освен ако 
сексуалното насилие над деца онлайн не 
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бъде открито и потвърдено като такова, 
данните за съдържанието, 
свързаните с тях данни за трафика и 
създадените чрез такава обработка 
данни незабавно се изтриват; във 
всеки случай тези данни се изтриват 
автоматично един месец след датата 
на намиране на съответствие, освен 
ако не са необходими за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции;

Or. en

Изменение 182
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработката е ограничена до 
онова, което е строго необходимо за 
целите на откриването и докладването 
на сексуално насилие над деца онлайн и 
премахването на материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца, и, освен 
ако сексуалното насилие над деца 
онлайн не бъде открито и потвърдено 
като такова, незабавно се изтрива;

г) обработката, разрешена от 
настоящия регламент, е ограничена 
до онова, което е строго необходимо 
единствено за целите на откриването и 
докладването на сексуално насилие над 
деца онлайн и премахването на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и, освен ако 
сексуалното насилие над деца онлайн 
бъде открито и потвърдено като такова, 
създадените чрез такава обработка 
данни незабавно се изтриват;

Or. en

Изменение 183
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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 Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доставчикът публикува 
ежегодно доклад за съответната 
извършена от него обработка, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, 
приложените мерки за подбор и 
усъвършенстване на ключовите 
показатели, броя и процента на 
грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване 
на процента на грешка и 
постигнатия процент на грешка, 
приложените политика за 
съхранение и гаранции за защита на 
данните.

заличава се

Or. en

Обосновка

 Преместено е в параграф 1б (нов) и е изменено.

Изменение 184
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доставчикът публикува 
ежегодно доклад за съответната 
извършена от него обработка, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, приложените 
мерки за подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 

д) доставчикът публикува и 
представя доклад на надзорния орган в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 до ... [шест месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и на 
Европейската комисия, и ежегодно 
след това относно обработката на 
лични данни, разрешена от 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, включително за 
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процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

вида и обема на обработените данни, 
правното основание за обработването 
съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 
2016/679, правното основание за 
предаването на лични данни извън 
Съюза съгласно глава V от Регламент 
(ЕС) 2016/679, броя на 
идентифицираните случаи, броя на 
случаите, в които даден ползвател е 
подал жалба до вътрешния 
механизъм за правна защита или до 
съдебен орган, и резултата от тези 
производства, приложените мерки за 
подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Обосновка

 Към изменение 44 се добавя Комисията като получател на тези доклади.

Изменение 185
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доставчикът публикува 
ежегодно доклад за съответната 
извършена от него обработка, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, 
приложените мерки за подбор и 
усъвършенстване на ключовите 
показатели, броя и процента на 

д) доставчикът публикува и 
представя доклад на надзорния орган в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 до ... [шест месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и ежегодно 
след това относно обработката на 
лични данни, разрешена от 
ограничението, предвидено в 
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грешките (фалшиви положителни) при 
различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

настоящия регламент, включително за 
вида и обема на обработените данни, 
правното основание за обработването 
съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 
2016/679, правното основание за 
предаването на лични данни извън 
Съюза съгласно глава V от Регламент 
(ЕС) 2016/679, броя на 
идентифицираните случаи, броя на 
случаите, в които даден ползвател е 
подал жалба до вътрешния 
механизъм за правна защита или до 
съдебен орган, и резултата от тези 
производства, броя и процента на 
грешките (фалшиви положителни) при 
различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 186
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доставчикът публикува 
ежегодно доклад за съответната 
извършена от него обработка, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, приложените 
мерки за подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 

д) доставчикът публикува и 
представя доклад на надзорния орган в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 до ... и ежегодно след това 
относно обработката на лични 
данни, разрешена от ограничението, 
предвидено в настоящия регламент, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, правното 
основание за обработването съгласно 
член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, 
правното основание за предаването 
на лични данни извън Съюза съгласно 
глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, 
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защита на данните. броя на идентифицираните случаи, броя 
на случаите, в които даден ползвател 
е подал жалба до вътрешния 
механизъм за правна защита или до 
съдебен орган, и резултата от тези 
производства, приложените мерки за 
подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 187
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доставчикът публикува ежегодно 
доклад за съответната извършена от 
него обработка, включително за вида и 
обема на обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, приложените 
мерки за подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

д) доставчикът публикува ежегодно 
доклад за извършената от него 
обработка на лични данни в рамките 
на приложното поле на настоящия 
регламент, включително за вида и 
обема на обработените данни, правното 
основание за обработването, броя на 
идентифицираните случаи, приложените 
мерки за подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и процента 
на грешките (фалшиви положителни) 
при различните внедрени технологии, 
приложените мерки за ограничаване на 
процента на грешка и постигнатия 
процент на грешка, приложените 
политика за съхранение и гаранции за 
защита на данните.

Or. en
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Изменение 188
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà се позволява да 
обработват данни от електронни 
съобщения единствено с цел 
откриване, изтриване и докладване на 
съдебния орган, наредил обработката, 
на материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, ако:
a) им е било наредено да направят 
това от съдебен орган на държавата 
членка, в която доставчикът е 
установен; такива заповеди и 
обработването на данни от 
електронни съобщения са строго 
ограничени до съобщенията на лица, 
за които съществува предварително 
подозрение, основано на фактически 
доказателства, че са съобщили или 
съобщават материали, съдържащи 
сексуално насилие над деца и 
сексуална експлоатация на деца, и са 
ограничени във времето до възможно 
най-краткия срок за изпълнение на 
целта;
б) обработката е пропорционална 
и ограничена до утвърдени 
технологии, които редовно са 
използвани единствено за тази цел от 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà и 
отговарят на всяко едно от следните 
условия:
i) те отговарят на 
достиженията на техническия 
прогрес, използвани в сектора, и 
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нарушават в най-малка степен 
неприкосновеността на личния 
живот;
ii) използваната технология сама 
по себе си е достатъчно надеждна, 
доколкото ограничава процента на 
грешки, при които съдържанието 
неправилно се идентифицира като 
съдържание, представляващо 
материал, съдържащ сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, (фалшиви 
положителни), до най-много един на 
50 милиарда, а когато възникнат 
такива грешки техните последствия 
се отстраняват незабавно;
iii) технологията създава 
незабавно уникален, неконвертируем 
цифров подпис („хеш“) на съобщени 
по електронен път снимки или 
видеоматериали единствено с цел 
незабавно сравняване на този хеш с 
база данни, съдържаща хешове на 
материали, вече надеждно 
идентифицирани като материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца, съгласно член 3а;
iv) оценка на въздействието върху 
защитата на данните съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 и 
процедура за предварителна 
консултация съгласно член 36 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 са били 
извършени в съответствие с член 3а 
от настоящия регламент. 
Предварителната консултация 
включва достъп на надзорния орган до 
алгоритъма и базите данни, с които 
се сравнява съдържанието; и
в) обработката е ограничена до 
онова, което е строго необходимо за 
целите на откриването, 
докладването и премахването на 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца, и, освен ако 
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тези материали не бъдат открити и 
потвърдени като такива, данните 
незабавно се изтриват;
г) обработката не засяга и не 
отслабва сигурността на криптирани 
съобщения и се прилага само за 
некриптирани съобщения; и
д) доставчикът информира 
субектите на данните за следното:
i) ограничаването на 
поверителността на техните 
съобщения единствено с цел 
премахване, откриване или 
докладване на на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца, включително възможността 
личните данни да бъдат споделяни с 
правоприлагащите органи;
ii) в случай, че личните данни са 
били докладвани на компетентния 
правоприлагащ орган, субектите на 
данните получават следната 
информация;
iii) фактът, че данните им са 
докладвани на компетентния 
правоприлагащ орган, както и 
наименованието на този орган;
iv) възможностите за правна 
защита с доставчика на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà; и
v) възможността за търсене на 
правна защита и наименованието на 
компетентния орган;

Or. en

Обосновка

 По-ясни критерии, за каквито се призовава в становището на ЕНОЗД. Необходимо е 
да се създаде правно основание за обработката, тъй като тя не е обхваната от 
ОРЗД. Според Съда на Европейския съюз постоянният автоматизиран анализ на 
съобщенията е пропорционален само ако е ограничен до заподозрени и е подложен на 
предварителен независим преглед (дело La Quadrature и др.). Езикът на хешовете и 
техният процент на грешки вече бяха предложени от председателството на Съвета 
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в документ 12293/19. Сигурното криптиране е наложително за защитата от 
прихващане на личните, търговските и държавните тайни.

Изменение 189
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не се прилага 
за сканирането на текстови или 
аудио съобщения, освен въз основа на 
подходящо правно основание.

Or. en

Изменение 190
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не се прилага 
за сканирането на текстови или 
аудио съобщения.

Or. en

Изменение 191
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците, които използват 
такава технология, публикуват 
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ежегодно доклад за съответната 
извършена от тях обработка, 
включително за вида и обема на 
обработените данни, броя на 
идентифицираните случаи, броя на 
случаите, в които даден ползвател е 
подал жалба до вътрешния 
механизъм за правна защита или до 
съдебен орган, и резултата от тези 
производства, приложените мерки за 
подбор и усъвършенстване на 
ключовите показатели, броя и 
процента на грешките (фалшиви 
положителни) при различните 
внедрени технологии, приложените 
мерки за ограничаване на процента на 
грешка и постигнатия процент на 
грешка, приложените политика за 
съхранение и гаранции за защита на 
данните.

Or. en

Изменение 192
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до параграф 1а, буква в), 
когато е открит материал, 
съдържащ сексуално насилие над деца 
или сексуална експлоатация на деца, и 
е потвърден като такъв, свързаните с 
тези съобщения данни за трафика 
могат да се съхраняват единствено за 
следните цели и само за срок от не 
повече от три месеца:
– за тяхното докладване на 
правоприлагащите органи в 
държавата членка, в която е 
установен доставчикът, и на органа 
или органите, които работят с 
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базата данни съгласно член 3а, след 
преглед от човек във всеки отделен 
случай;
– за блокиране на акаунта на 
съответния потребител;

Or. en

Изменение 193
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до буква г), когато е 
открито сексуално насилие над деца 
онлайн и е потвърдено като такова, 
свързаните с него данни могат да се 
съхраняват единствено за следните 
цели и само за необходимия срок:

заличава се

– за тяхното докладване и за отговор 
на пропорционални искания от 
правоприлагащите органи и от други 
съответни публични органи;
– за блокиране на акаунта на 
съответния потребител;
– във връзка с данни, надеждно 
идентифицирани като детска 
порнография, за създаване на 
уникален, неконвертируем цифров 
подпис („хеш“).

Or. en

Обосновка

 Преместено е в параграф 1в (нов) и е изменено.
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Изменение 194
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до буква г), когато е 
открито сексуално насилие над деца 
онлайн и е потвърдено като такова, 
свързаните с него данни могат да се 
съхраняват единствено за следните 
цели и само за необходимия срок:

заличава се

– за тяхното докладване и за отговор 
на пропорционални искания от 
правоприлагащите органи и от други 
съответни публични органи;
– за блокиране на акаунта на 
съответния потребител;
– във връзка с данни, надеждно 
идентифицирани като детска 
порнография, за създаване на 
уникален, неконвертируем цифров 
подпис („хеш“).

Or. en

Изменение 195
Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до буква г), когато е 
открито сексуално насилие над деца 
онлайн и е потвърдено като такова, 
свързаните с него данни могат да се 
съхраняват единствено за следните цели 
и само за необходимия срок:

Що се отнася до буква г) от първа 
алинея, когато е открито сексуално 
насилие над деца онлайн и е потвърдено 
като такова, свързаните строго с него 
лични данни, т.е. данните за 
съдържанието, свързаните с тях 
данни за трафика и всеки резултат 
от обработката на тези данни, могат 
да се съхраняват единствено за следните 
цели и само за строго необходимия 
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срок, но във всеки случай не повече от 
един месец, след което незабавно се 
заличават, освен ако не са необходими 
за установяването, упражняването 
или защитата на правни претенции:

Or. en

Изменение 196
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до буква г), когато е 
открито сексуално насилие над деца 
онлайн и е потвърдено като такова, 
свързаните с него данни могат да се 
съхраняват единствено за следните цели 
и само за необходимия срок:

Що се отнася до буква г) от първа 
алинея, когато е открито сексуално 
насилие над деца онлайн и е потвърдено 
като такова, строго свързаните с него 
данни могат да се съхраняват 
единствено за следните цели и само за 
необходимия срок, след изтичането на 
който се заличават незабавно:

Or. en

Изменение 197
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за тяхното докладване и за 
отговор на пропорционални искания 
от правоприлагащите органи и от 
други съответни публични органи;

– за тяхното докладване и 
прехвърляне съгласно 
Директива (ЕС) 2016/680 на 
компетентните органи без 
неоправдано забавяне;

Or. en
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Изменение 198
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за блокиране на акаунта на 
съответния потребител;

– за блокиране или суспендиране 
на акаунта на съответния потребител;

Or. en

Изменение 199
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– във връзка с данни, надеждно 
идентифицирани като детска 
порнография, за създаване на уникален, 
неконвертируем цифров подпис („хеш“).

– във връзка с данни, надеждно 
идентифицирани като материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца, за създаване на уникален, 
неконвертируем цифров подпис („хеш“).

Or. en

Изменение 200
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с цел търсене на правна 
защита от доставчика или 
провеждане на административно 
производство по обжалване или на 
съдебно производство.

Or. en
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Изменение 201
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Задължение за оценка на 

въздействието върху защитата на 
данните и предварителна 

консултация с надзорните органи и 
разрешение от тях

За да се позоват на ограничението, 
предвидено в настоящия регламент, 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà 
провеждат оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 и 
процедура за предварителна 
консултация съгласно член 36 от него 
до... [три месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].
Доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà, 
които развиват дейности против 
установяването на контакт с деца за 
сексуални цели (anti-grooming), искат 
предварително разрешение от 
надзорните органи до ... [шест месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент].
Държавите членки гарантират, че 
надзорните органи разполагат с 
достатъчно ресурси за тези 
процедури в съответствие с 
изискванията, предвидени в 
Регламент (EС) 2016/679.

Or. en
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Обосновка

Ако в приложното поле на настоящия регламент бъдат включени дейности против 
установяването на контакт с деца за сексуални цели (anti-grooming), доставчиците, 
които ги използват, трябва в срок от 6 месеца да поискат предварително разрешение 
от ОЗД. ОЗД трябва да разполагат с достатъчно ресурси, за да изпълняват бързо 
тези процедури.

Изменение 202
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, Рамона 
Стругариу, Натали Лоазо, Лоранс Фаренг, София ин 'т Велд, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Задължение за оценка на 

въздействието върху защитата на 
данните

За да се позовават на предвидената в 
настоящия регламент дерогация, 
доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà 
провеждат оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679, 
когато: 
a) обработката, попадаща в рамките 
на изискванията на член 3, вече е 
започнала, до ... [три месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]; или 
б) обработката, попадаща в рамките 
на изискванията на член 3, още не е 
започнала – преди започването на 
такава обработка. 
Буква а) не се прилага, когато 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните е била 
проведена преди влизането в сила на 
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настоящия регламент. Буква а) не 
поражда задължение за 
преустановяване на такава 
обработка, докато се провежда 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните.

Or. en

Изменение 203
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Бази данни от известни материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 

деца
1. Държавите членки може да 
определят публичен орган, който 
управлява база данни от известни 
материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца и сексуална 
експлоатация на деца. Базата данни 
не съдържа реални изображения или 
видеоматериали, а само уникални, 
неконвертируеми цифрови подписи 
(„хешове“) на известни материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца и сексуална експлоатация на 
деца.
2. Преди въвеждането на нови 
данни в базата данни се извършва 
преглед от човек. За тази цел 
доставчиците докладват на органа 
оригиналния материал и хешовете 
съгласно член 3, параграф 4. Органът 
извършва преглед на съдържанието и 
когато то представлява материал, 
съдържащ сексуално насилие над деца 
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и сексуална експлоатация на деца, 
добавя към базата данни съответния 
хеш и съхранява отделно 
оригиналното съдържание в укрепена 
сигурна среда и офлайн.

Or. en

Обосновка

 За да се гарантира демократичен и съдебен контрол и да се предотвратят 
злоупотреби, само публичните органи в ЕС следва да вземат решения относно 
незаконни материали, съдържащи насилие над деца и експлоатация на деца, и да 
предоставят тази информация на доставчиците за сравняване с хешовете.

Изменение 204
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Задължение за оценка на 

въздействието върху защитата на 
данните и предварителна 

консултация с надзорните органи
В срок до... [три месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент], за да се позоват на 
ограничението, предвидено в 
настоящия регламент, доставчиците 
на междуличностни съобщителни 
услуги без номерà провеждат оценка 
на въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 35 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 и процедура 
за предварителна консултация 
съгласно член 36 от него до... [три 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент].

Or. en
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Изменение 205
Хавиер Сарсалехос, Йерун Ленарс, Лена Дюпон

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Механизъм за обжалване

Доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà, 
които използват технологии за 
обработка на лични данни за 
откриване и докладване на сексуално 
насилие над деца онлайн и за 
откриване, докладване и премахване 
на материалите, съдържащи 
сексуално насилие над деца, създават 
ефективен и достъпен механизъм, 
който позволява на ползвателите, 
чието съдържание е премахнато или 
докладвано на правоприлагащите 
органи или на организация, действаща 
в обществен интерес срещу 
сексуалното насилие над деца, да 
подадат жалба срещу действията на 
доставчика.

Or. en

Изменение 206
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том, Фабиен Келер, 
Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Механизъм за обжалване

Доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà 
създават ефективен и достъпен 
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механизъм, който позволява на 
ползвателите да подадат жалба 
срещу действията на доставчика, 
когато:
– съдържанието или самоличността 
им са докладвани на организация, 
действаща в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, 
или на правоприлагащите органи, или 
са премахнати, когато докладваният 
или премахнат материал не 
представлява сексуално насилие над 
деца онлайн в съответствие с 
настоящия регламент; или
– самоличността им е докладвана на 
организация, действаща в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие 
над деца, или на правоприлагащите 
органи, когато ползвателят е получил 
непоискан материал, съдържащ 
сексуално насилие над деца.

Or. en

Изменение 207
Хилде Вотманс, Катерина Киничи, Давид Лега, Хавиер Морено Санчес, Драгош 
Тудораке, Евин Инсир, Пиетро Бартоло, Лаура Ферара, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Брандо Бенифеи, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Йоан-Рареш Богдан, 
Милан Бръглез, Оливие Шастел, Малик Азмани, Михал Шимечка, Рамона 
Стругариу, Натали Лоазо, Лоранс Фаренг, Фабиен Келер

Предложение за регламент
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Обществен интерес и легитимен 

интерес на доставчиците
За целите на настоящия регламент 
откриването и докладването на 
сексуално насилие над деца онлайн и 
премахването на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца онлайн, се счита за а) легитимен 
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интерес на доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà по смисъла на член 6, 
параграф 1, буква е) от Регламент 
(EС) 2016/679; и б) задача от 
обществен интерес по смисъла на 
член 6, параграф 1, буква д) от 
Регламент (EС) 2016/679.

Or. en

Изменение 208
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Насоки на Европейския комитет по 

защита на данните
Съгласно член 70 от ОРЗД Комисията 
изисква от Европейския комитет по 
защита на данните да публикува 
насоки с цел да подпомогне 
надзорните органи, компетентни в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, да преценят дали 
обработката, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, за 
съществуващи и бъдещи технологии, 
използвани единствено за целите на 
борбата със сексуалното насилие над 
деца онлайн, е в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 209
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
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Член 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3в
Механизъм за обжалване

Доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà 
създават ефективен и достъпен 
механизъм, който позволява на 
ползвателите, чието съдържание е 
докладвано на организация, 
действаща в обществен интерес 
срещу сексуалното насилие над деца, 
или на правоприлагащите органи, или 
е премахнато, да подадат жалба 
срещу действията на доставчика, 
когато докладваният или премахнат 
материал не представлява сексуално 
насилие над деца онлайн в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 210
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том, Фабиен Келер, 
Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3в
Докладване от правоприлагащите 

органи и организациите, действащи в 
обществен интерес срещу 

сексуалното насилие над деца, на 
доставчиците на междуличностни 

съобщителни услуги без номерà
Правоприлагащите органи и 
организациите, действащи в 
обществен интерес срещу 
сексуалното насилие над деца, 
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докладват на доставчиците на 
междуличностни съобщителни услуги 
без номерà обща информация, с цел да 
се подобри точността на тяхната 
дейност, без да предоставят лични 
данни.

Or. en

Изменение 211
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том, Абир Ал-
Сахлани, Фабиен Келер, Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3г
Статистически данни

В срок до... [шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент], а след това – ежегодно, 
държавите членки публикуват и 
представят доклади на Комисията 
със статистически данни за всеки от 
следните елементи:
a) общия брой доклади с открито 
сексуално насилие над деца, 
предоставени на правоприлагащите 
органи в държавите членки от 
доставчици на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà и/или 
организации, действащи в обществен 
интерес срещу сексуалното насилие 
над деца;
б) броя на децата, спасени 
посредством дейностите, посочени в 
член 3;
в) броя на арестуваните и осъдени 
извършители;
г) броя на фалшивите положителни;
д) разбивката на методите, 
използвани за откриване на сексуална 
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насилие над деца.
Комисията обобщава тези 
статистически данни и ги взема 
предвид, когато прави преглед на 
настоящия регламент съгласно 
[член 3е (нов)].

Or. en

Изменение 212
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3г
Ефективни правни средства за 

защита
Ползвателите, които са били 
неблагоприятно засегнати от 
използването на специфични 
технологии за обработване на лични 
данни за откриване и докладване на 
сексуално насилие над деца онлайн и 
за премахване на материали, 
съдържащи сексуално насилие над 
деца, от междуличностни 
съобщителни услуги без номерà, имат 
право на ефективни правни средства 
за защита. Държавите членки 
въвеждат ефективни процедури за 
упражняване на това право.

Or. en

Изменение 213
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том, Фабиен Келер, 
Хилде Вотманс

Предложение за регламент
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Член 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3д
Преглед

1. Въз основа на докладите, 
предоставени от органите по защита 
на данните съгласно [член 3, 
параграф 1, буква д)], и 
статистическите данни, 
предоставени от държавите членки 
съгласно [член 3г (нов)], Комисията в 
срок до ... [една година след влизането 
в сила на настоящия регламент], а 
след това – ежегодно, извършва 
преглед на настоящия регламент и 
внася и представя доклад до 
Европейския парламент и Съвета.
2. При извършването на прегледа 
Комисията отделя специално 
внимание на:
a) всички условия за обработката 
на данни, посочени в [член 3, 
параграф 1, буква a)];
б) пропорционалността на 
дейностите, предвидени в настоящия 
регламент, включително оценка на 
статистическите данни, 
представени от държавите членки 
съгласно [член 3г];
в) развитието на технологичния 
напредък по отношение на такива 
дейности и степента, до която те 
подобряват точността и намаляват 
фалшивите положителни.

Or. en

Обосновка

 Параграф 2, буква а) се прилага за всички условия, посочени в изменения 28 – 41.
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Изменение 214
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3д
Надзорни органи

Надзорните органи, отговарящи за 
наблюдението на прилагането на 
настоящия регламент, са същите 
като независимите надзорни органи, 
определени съгласно глава VI от 
Регламент (ЕС) 2016/679.

Or. en

Изменение 215
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
 Член 3e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3е
Общи условия

Доставчиците на междуличностни 
съобщителни услуги без номерà, 
които използват технологии, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, включват в общите си 
условия ясна и изчерпателна 
информация относно 
функционирането на такива мерки и 
въздействието върху 
поверителността на съобщенията на 
ползвателите.

Or. en
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Изменение 216
София ин 'т Велд, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, Яна Том

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 
31 декември 2025 г.

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 
31 декември 2022 г.

Or. en

Изменение 217
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 
31 декември 2025 г.

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 
31 декември 2022 г.

Or. en

Изменение 218
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 
31 декември 2025 г.

Прилага се от 21 декември 2020 г. до 
31 декември 2022 г.

Or. en


