
 
Борба с вредното и незаконното съдържание
онлайн: подходът на ЕС
 
Европейският съюз приема мерки за   защита на потребителите от незаконно или
вредно съдържание онлайн. Прочетете за правилата в тази област.
 

През юли 2022 г. Европейският парламент прие законодателен акт за цифровите услуги
, за да регулира развиващата се дигитална среда и да наложи световни стандарти.
Един от основните въпроси, който депутатите искаха да бъде решен, е как да се спре
разпространението на незаконни или вредни съобщения онлайн. 
 
Премахване на незаконното съдържание
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package


•

•

•

Законодателството в тази област е нужно, защото доброволните действия на
платформите не са достатъчни за премахване на незаконното съдържание онлайн.
Парламентът настояваше за механизъм, основан на решителни действия от
платформите при забелязване на такова съдържание. Механизмът цели да:
 

бъде ефективен - потребителите ще могат лесно да сигнализират на онлайн
посредниците  за  потенциално  незаконно  онлайн  съдържание.  Това  ще
направи  възможно  бързото  му  премахване. 
избягва  злоупотреби  -  ако  дадено  съдържание  бъде  докладвано  или
премахнато, засегнатите потребители трябва да бъдат уведомени и да имат
възможност да обжалват решението пред национален орган за уреждане на
спорове. 
защитава правата и свободите на потребителите, включително правото на
изразяване  и  информация.  Онлайн  посредниците  трябва  да  премахват
незаконното съдържание по недискриминационен начин и да не премахват
съдържание, което не нарушава закона.
 

Ако потребителите искат да оспорят решението на платформите за законността на
съдържание, което са създали, те ще могат да се обърнат към съда.
 
 
Ако незаконното съдържание има престъпен характер, то ще бъде преследвано и по
съдебен ред. Онлайн платформите ще трябва да сигнализират компетентните власти за
тежки престъпления.
 
Борба с вредното съдържание 
За решаване на проблема с вредно съдържание като езика на омразата и
дезинформацията правилата засилват изискванията за прозрачност от страна на
платформите, включително относно политиката им за реализиране на приходи.
 
 
Една от причините за бързото разпространение на дезинформацията е, че бизнес
моделите на платформите понякога насърчават появата на сензационно съдържание,
върху което потребителите са изкушени да кликнат. 
 
По-голям избор за потребителите относно това,
което виждат 
Законодателният акт за цифровите услуги дава на потребителите по-голям контрол
върху това, което виждат онлайн, и дори възможност да се откажат изцяло от
автоматичен подбор на съдържанието. 
 
 
Заложени са и правила за персонализираните реклами, включително забраната на
реклами, насочени към непълнолетни, и използването на чувствителни данни
(например, за сексуална ориентация, религиозна или етническа принадлежност).
 

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

2 I 3



Европейската комисия предложи законодателните актове за цифровите услуги и
цифровите пазари в края на 2020 г. След като постигна споразумение за текстовете със
Съвета, Европейският парламент прие двата акта на 5 юли 2022 г. Прочетете повече за
съдържанието на двата законодателни акта. 
 
Очаква се Съветът да одобри законодателния акт за цифровите услуги през юли, а
законодателния акт за цифровите услуги – през септември. Можете да откриете повече
информация относно влизането на регламентите в сила в съобщението за медиите
относно приемането на правилата.
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