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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija (EK) 2018. gada 12. septembrī publicēja priekšlikumu ar mērķi risināt 
problēmas saistībā ar teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, izveidojot skaidru un saskaņotu 
tiesisko regulējumu, lai novērstu mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Atzinuma sagatavotāja pieņem zināšanai šo priekšlikumu, kura mērķis ir precizēt mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju tiesisko atbildību par to, lai tiktu veiktas visas atbilstīgās, saprātīgās 
un samērīgās darbības, kādas vajadzīgas, lai nodrošinātu pakalpojumu drošību un ātri un 
efektīvi atklātu un izņemtu teroristisku saturu tiešsaistē. 

Atzinuma sagatavotāja pauž bažas par vairākiem EK pieejas aspektiem, jo īpaši attiecībā uz 
pamattiesību ievērošanas līmeni, piemēram, par vārda brīvību un piekļuvi informācijai, kā arī 
par plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Priekšlikums tā pašreizējā redakcijā rada arī vairākas 
juridiskas pretrunas spēkā esošajām normām, jo īpaši attiecībā uz atbilstību Direktīvai 
2000/31/EK1 un Direktīvai (ES) 2018/18082. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai ierosinātā regula neapdraudētu 
pamattiesības un spēkā esošo ES tiesisko regulējumu vai neatkāptos no tiem.  Lai novērstu 
šādu iespēju, atzinuma sagatavotāja ierosina virkni grozījumu, kuru mērķis ir juridiski 
precizēt dažus no problemātiskajiem jautājumiem.

Atzinuma projekta galvenie aspekti:

i) Definīcijas (2. pants)

- Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs

Ierosinātā "mitināšanas pakalpojuma sniedzēja" definīcija ir pārāk plaša un juridiski 
neskaidra, un tā var netīši ietvert ievērojamu skaitu pakalpojumu sniedzēju, kam nevajadzētu 
būt šīs regulas piemērošanas jomā. Atzinuma sagatavotāja iesaka sašaurināt definīciju, lai 
aptvertu tikai tos mitināšanas pakalpojumu sniedzējus, kas lietotājiem dod iespēju darīt saturu 
pieejamu plašai sabiedrībai.

- Teroristisks saturs

Tāpat ir jāprecizē arī "teroristiska satura" ierosinātā definīcija. Atzinuma sagatavotāja ierosina 
saskaņot ierosināto definīciju ar Direktīvu (ES) 2017/541, kā arī skaidri izslēgt visus 
materiālus, ko lieto izglītības, žurnālistikas un pētniecības vajadzībām. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību), OV L 178, 17.7.2000., 1.–16. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Direktīva (ES) 2018/1808, ar ko, ņemot vērā 
mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva), OV L 303, 28.11.2018., 69.–92. lpp.
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ii) Izņemšanas rīkojumi (4. pants)

- Kompetentās iestādes

Saskaņā ar 1. punktu kompetentajai iestādei jābūt pilnvarotai izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tikai tiesu iestādēm ir pietiekama kompetence, lai izdotu 
derīgu izņemšanas rīkojumu, tādēļ tikai tām vajadzētu būt pilnvarotām pieņemt šādus 
lēmumus. 

- Izņemšanas rīkojuma izpildes laiks

Saskaņā ar 2. punktu mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Pakalpojuma sniedzējiem ir nekavējoties jārīkojas, lai izņemtu teroristisku satura vai atspējotu 
piekļuvi tam, tomēr ar vienu stundu šķiet par maz izņemšanas rīkojuma izpildei.  Lielākajai 
daļai pakalpojumu sniedzēju, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, nav pietiekamu 
resursu, lai to izdarītu šajā termiņā.  Tik īss termiņš kopā ar 18. pantā minētajiem smagajiem 
sodiem, ko piemēro pakalpojumu sniedzējiem par prasību neievērošanu, nozīmē arī to, ka 
personām, ko skar izņemšanas rīkojumi, praksē ir atņemtas jebkādas tiesības vai iespēja tos 
apstrīdēt. Tas varētu radīt ļaunprātīgas situācijas, vienlaikus nepietiekami aizsargājot 
pamattiesības. Jāatzīmē arī, ka dažu kustīgu attēlu vai skaņas failu saturs var ilgt vairāk nekā 
vienu stundu.

Tāpēc ir jādod pietiekami daudz laika izņemšanas rīkojumu izpildei. "Viena stunda" jāaizstāj 
ar "bez nepamatotas kavēšanās", kas pakalpojumu sniedzējiem ļautu līdzsvaroti un atbilstoši 
rīkoties, saņemot izņemšanas rīkojumus. 

- Izņēmumi 

Pakalpojumu sniedzējiem, kas nepilda izņemšanas rīkojumus nepārvaramas varas, faktiskas 
neiespējamības, acīmredzamas kļūdas vai nepietiekamas informācijas dēļ, 7. un 8. punktā 
paredzēti iespējamie izņēmumi. Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ar šiem 
izņēmumiem nepietiek, tāpēc ierosina pievienot izņēmumus, kas saistīti ar tehniskiem vai 
operatīviem iemesliem. 

iii) Proaktīvi pasākumi (6. pants)

Priekšlikuma 6. pantā prasīts mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vajadzības gadījumā veikt 
proaktīvus pasākumus, lai aizsargātu savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu. 
Prasīts arī iesniegt ziņojumu par konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, kas veikti ar mērķi 
nepieļaut iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu 
augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve ir atspējota.
 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis pants ir ļoti problemātisks, jo tas novestu pie tā, ka 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem tiek uzliktas vispārējas pārraudzīšanas saistības, un tas 
ir pretrunā Direktīvas 2000/31/EK 15. pantam.



AD\1176249LV.docx 5/49 PE632.087v02-00

LV

Lai gan EK cenšas novērst šo problēmu, 19. apsvērumā sniedzot zināmu juridisku 
apliecinājumu, ka "lēmumam likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus pasākumus principā 
nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības", tomēr ar to 
nebūt nav gana, lai garantētu, ka netiks uzliktas vispārējas pārraudzīšanas saistības. Pat gluži 
pretēji, Komisija norāda, ka, "ņemot vērā īpaši nopietnos riskus, kas saistīti ar teroristiska 
satura izplatīšanu", dalībvalstis "izņēmuma kārtā, ievērojot ES regulējumu, drīkst atkāpties 
no šā principa". Tas radītu būtiskas izmaiņas pašreizējā tiesiskajā pieejā attiecībā uz 
tiešsaistes mitināšanas pakalpojumu sniedzēju saistībām un to atbildības režīmu, kā arī 
ārkārtīgi ietekmētu pamattiesības.

Turklāt 6. pants rada dažas problēmas attiecībā uz Direktīvu (ES) 2018/1808.  Video 
koplietošanas platformu pakalpojumu sniedzējiem, kas ietilpst ierosinātās regulas 
piemērošanas jomā, būtu jāveic proaktīvi pasākumi. Direktīvas 28.b panta 1. punkts prasa 
video koplietošanas platformas pakalpojumu sniedzējiem veikt "piemērotus pasākumus, lai 
pasargātu (..) plašāku sabiedrību no raidījumiem, (..) kuros ir tāds saturs, kura izplatīšana 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgs nodarījums, proti, publiska provokācija 
izdarīt teroristu nodarījumu, kā noteikts Direktīvas (ES) 2017/541 5. pantā". Skaidri norādīts 
arī, ka šādi pasākumi "nenoved pie ex ante kontroles pasākumiem vai satura augšupielādes 
filtrēšanas, kas neatbilst Direktīvas 2000/31/EK 15. pantam". Tādēļ šķiet, ka proaktīvi 
pasākumi nav saderīgi ar ex ante kontroles un augšupielādes filtrēšanas aizliegumu, ko paredz 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva.

Saistībā ar minēto, ņemot vērā juridiskās pretrunas starp ierosināto regulu un Direktīvu 
2000/31/EK un Direktīvu (ES) 2018/1808, atzinuma sagatavotāja ierosina svītrot 6. pantu.

iv) Sodi

Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem paredzēta virkne 18. pantā minētu sodu par regulā 
noteikto pienākumu pārkāpumiem. Par izņemšanas rīkojuma sistemātisku neizpildi 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ir paredzēts ievērojams naudassods. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka sodi ir jānosaka katrai dalībvalstij, un tiem jābūt samērīgiem un 
īstenojamiem. Tām arī jāizlemj, vai pakalpojumu sniedzējiem piemērot naudassodus. Tāpēc 
atzinuma sagatavotāja ierosina svītrot Komisijas ierosinātos naudassodus, lai izvairītos no 
pārmērīga sloga mazākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas varētu nepārdzīvot šādas finanšu 
sankcijas, kā arī, lai neradītu situāciju, kad uzņēmumi pārmērīgi bloķē un izņem saturu ar 
mērķi pasargāt sevi no iespējamiem naudassodiem.

Pamatojoties uz šiem galvenajiem aspektiem, atzinuma sagatavotāja veic virkni grozījumu, lai 
juridiski precizētu dažādus jautājumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, tiesiskās 
aizsardzības mehānismiem un tiesībām pārsūdzēt. 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja vēlas atkārtoti uzsvērt dažus pamatprincipus, kas ir būtiski, 
lai novērstu radikalizāciju un tās sekas — terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, un ir daudz 
plašāki par jebkādiem pasākumiem, ko Savienība varētu veikt, lai novērstu terorisma satura 
izplatīšanu tiešsaistē. Ir pienācīgi jānovērtē plašsaziņas un digitālo līdzekļu lietotprasmes 
nozīme visu vecumu iedzīvotājiem. Šajā sakarā papildus galvenajiem pasākumiem, kas 
jāveic, lai novērstu radikalizāciju, Savienībai būtu jānodrošina politikas saskaņotība un 
jācenšas veicināt ciešāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras tiešsaistē. Jāpastiprina centieni, lai 



PE632.087v02-00 6/49 AD\1176249LV.docx

LV

mudinātu jauniešus kritiski domāt par tiešsaistē pieejamajiem ekstrēmistu vēstījumiem. Ļoti 
svarīga ir arī laba prakse un pētījumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iekļaušanu 
formālajā izglītībā un apmācībā, kā arī neformālajā un ikdienējā izglītībā.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē

par vēršanos pret teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē

Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 
sanāksmē

Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 
sanāksmē

Zalcburgā 2018. gada 19.–20. septembrī Zalcburgā 2018. gada 19.–20. septembrī

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
brīvības aizsardzības pasākumus.

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem un 
nodrošinot īpašu rīku, ar ko vērsties pret 
šādām problēmām un palīdzēt gādāt par 
pilsoņu brīvību un drošību, nodrošināt 
netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. 
Digitālā vienotā tirgus darbība būtu 
jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
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brīvības aizsardzības pasākumus, kā arī 
stiprinot tiesības uz privātumu un 
personas datu aizsardzību, preses brīvību 
un mediju plurālismu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Teroristisks saturs veido tikai daļu 
no plašākas nelikumīga tiešsaistes satura 
problēmas līdzās, piemēram, bērnu 
seksuālai izmantošanai, nelikumīgai 
komercpraksei un intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem. Teroristu un citas 
noziedzīgas organizācijas tirdzniecību ar 
nelikumīgu saturu bieži vien izmanto, lai 
legalizētu līdzekļus un iegūtu sākotnējos 
līdzekļus savu darbību finansēšanai. Šī 
problēma risināma, apvienojot 
leģislatīvus, neleģislatīvus un brīvprātīgus 
pasākumus, kuru pamatā būtu iestāžu un 
pakalpojumu sniedzēju sadarbība un kuri 
pilnībā atbilstu pamattiesībām. Lai gan 
nelikumīga satura draudu ir vājinājušas 
tādas sekmīgas iniciatīvas kā nozares 
vadītais Rīcības kodekss cīņai pret 
nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem 
tiešsaistē un globālā alianse 
“WePROTECT”, kuras mērķis ir izbeigt 
seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē, ir jāizveido tiesiskais 
regulējums valsts regulatīvo iestāžu 
pārrobežu sadarbībai nelikumīga satura 
izņemšanas vajadzībām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(2) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir 
svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie 
savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un 
atvieglo publiskas debates un informācijas, 
viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu 
un tādējādi būtiski veicina inovāciju, 
ekonomisko izaugsmi un darbvietu 
radīšanu Savienībā. Tomēr dažos 
gadījumos trešās personas ļaunprātīgi 
izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai 
tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. 
Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas 
un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai 
tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu 
nolūkā plaši paust savu vēstījumu, 
radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un 
virzīt teroristisku darbību.

(2) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir 
svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie 
savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un 
atvieglo publiskas debates un informācijas, 
viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu 
un tādējādi būtiski veicina inovāciju, 
ekonomisko izaugsmi un darbvietu 
radīšanu Savienībā. Tomēr dažos 
gadījumos trešās personas ļaunprātīgi 
izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai 
tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības, kas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir 
noziedzīgi nodarījumi. Īpašas bažas rada 
tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji 
ļaunprātīgi izmanto mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē 
izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši 
paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, 
kā arī veicināt un virzīt teroristisku 
darbību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas 
sekas lietotājiem, iedzīvotājiem un 
sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu 
mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos 
pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to 
darījumdarbības modeļiem. Ņemot vērā 
tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo 
lomu un ar to sniegtajiem pakalpojumiem 
saistītos tehnoloģiskos līdzekļus un 
iespējas, tiem ir īpaša sociālā atbildība 
aizsargāt savus pakalpojumus pret 
ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, 
un palīdzēt apkarot teroristisku saturu, kas 
tiek izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē — pat ja tā nav vienīgais 
faktors — ir pildījusi izšķirīgu lomu tādu 
personu radikalizācijā, kas ir izdarījuši 
terora aktus Savienībā un ārpus tās, un tā 
ir radījusi nopietnas nelabvēlīgas sekas 
iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā 
arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, 
kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj 
lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Attiecīgi, ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un 
profesionālās spējas, kā arī ar to 
sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus, bet reizē arī 
ievērojot, cik svarīgi ir sargāt vārda un 
informācijas pamatbrīvības, tiem ir īpaša 
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sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī 
strauji samilztošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē sākās 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi.  Diemžēl 
sadarbība izrādījās nepietiekama, lai 
apkarotu šo parādību. Tāpēc Savienības 
tiesību akti ir jāpapildina ar skaidru 
tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk 
samazināt piekļuvi teroristiskam saturam 
tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī strauji 
samilstošai problēmai. Ar šo tiesisko 
regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

_________________ _________________
7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
piemērošanu8. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū 
jebkādiem proaktīviem pasākumiem, 
pašiem par sevi nevajadzētu būt par 
iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs 
zaudē minētajā noteikumā paredzēto 
atbrīvojumu no atbildības. Šī regula 
neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras 
noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
piemērošanu8. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū 
jebkādiem proaktīviem pasākumiem, 
pašiem par sevi nevajadzētu būt par 
iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs 
zaudē minētajā noteikumā paredzēto 
atbrīvojumu no atbildības, jo 14. pants 
prasa pakalpojuma sniedzējiem, kad tie 
uzzinājuši par nelikumīgu darbību vai 
informāciju, ātri rīkoties, lai izņemtu 
teroristisku saturu vai atspējotu piekļuvi 
šādam saturam. Šī regula neietekmē valstu 
iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

_________________ _________________
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Šajā regulā paredzētie pienākumi 
nedrīkstētu skart valsts iestāžu un tiesu 
pienākumu un spēju saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem veikt piemērotas, saprātīgas 
un samērīgas darbības pret noziedzīgiem 
nodarījumiem.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas 
brīvībā, vajadzētu būt stingri 
mērķorientētiem, proti, tiem ir jākalpo 
teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanai, taču tie nedrīkst ietekmēt 
tiesības likumīgi saņemt un izplatīt 
informāciju.

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, tiesībām uz 
privātumu un personas datu aizsardzību, 
kas ir viens no galvenajiem plurālistiskas 
un demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, šajā regulā 
definētajām kompetentajām iestādēm un 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas 
demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, 
piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, 
saskaņā ar šo regulu veiktajiem 
pasākumiem vajadzētu būt 
nepieciešamiem, piemērotiem un 
samērīgiem ar to mērķi terorisma 
apkarošanā, taču tie nedrīkst ietekmēt 
tiesības likumīgi saņemt un izplatīt 
informāciju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas.

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem saņemt informāciju par 
tiesisko aizsardzību, iespēju satura 
nodrošinātājiem apstrīdēt izņemšanas 
lēmumus, ko pieņēmis mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, un iespēju 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas, kā arī iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem apstrīdēt 
jebkuru lēmumu par sodu uzlikšanu tās 
dalībvalsts tiesā, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību vai kurā tiem ir likumīgs 
pārstāvis.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/541, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija9. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/541, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija9. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
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jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Ir pašsaprotami, ka 
būtu pienācīgi jāapzina un jāaizsargā 
saturs, ko izplata izglītības, žurnālistikas 
vai pētniecības nolūkos, un ka to 
nedrīkstētu pielīdzināt kūdīšanai uz 
terorismu, ja vien šāda satura izplatīšana 
nedod iespēju to izmantot teroristiskiem 
nolūkiem. Tādējādi tiku rasts pienācīgs 
līdzsvars starp vārda un informācijas 
brīvību un sabiedriskās drošības 
prasībām. It sevišķi, lemjot par 
žurnālistiska satura izņemšanu, saskaņā 
ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 11. pantu vienmēr būtu jāņem vērā 
žurnālistu pašregulācijas un ētikas 
kodeksi. Konsekvences labad radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem par teroristisku 
saturu jāuzskata nebūtu.

_________________ _________________
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
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31.3.2017., 6. lpp.). 31.3.2017., 6. lpp.).

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība 
ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. 
Šādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo 
plašsaziņas līdzekļu platformas, video 
straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu 
un audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl 
tie informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
tikai informācijas sabiedrības 
pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma 
saņēmēja sniegto informāciju pēc tā 
pieprasījuma un šo saturu dara pieejamu 
sabiedrībai, kas nozīmē, ka satura 
nodrošinātāji iepriekš nenosaka satura 
iespējamo lietotāju loku. Šādu 
pakalpojumu sniedzēji ietver video 
koplietošanas platformas, sociālo mediju 
platformas, straumēšanas pakalpojumus, 
attēlu un audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus, datņu koplietošanas 
pakalpojumus un citus 
mākoņpakalpojumus un uzglabāšanas 
pakalpojumus, izņemot uzņēmumu 
savstarpējās mākoņmitināšanas 
pakalpojumus, ciktāl tie saturu dara 
pieejamu sabiedrībai. Šīs regulas darbības 
jomā nebūtu jāiekļauj tīmekļa 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas 
nodrošina tehnisko infrastruktūru tīmekļa 
vietņu operatoriem, vienkārši 
informācijas kanāli un citi elektronisko 
sakaru pakalpojumi, kešdarbes 
pakalpojumi, IT mākoņinfrastruktūras 
pakalpojumi, citi pakalpojumi, ko sniedz 
citos interneta infrastruktūras līmeņos, 
piemēram, reģistri un reģistratūras, 
domēna nosaukumu sistēmas (DNS), 
blakuspakalpojumi, piemēram, 
maksājumu pakalpojumi, aizsardzība pret 
DDoS (izkliedēto pakalpojumatteici), 
starppersonu sakaru pakalpojumi, kas 
dod iespēju īstenot tiešu starppersonu un 
interaktīvu informācijas apmaiņu starp 
ierobežotu personu skaitu, kur personas, 
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piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

kas sāk saziņu vai piedalās tajā, nosaka 
saņēmēju(-s). Šīs regulas darbības jomā 
nebūtu jāiekļauj arī 
mākoņinfrastruktūras pakalpojumi, kas 
pēc pieprasījuma nodrošina fiziskus vai 
virtuālus resursus, kuri savukārt 
nodrošina datošanas un glabāšanas 
infrastruktūras iespējas, attiecībā uz 
kurām pakalpojuma sniedzējam nav 
līgumisku tiesību noteikt, kādu saturu 
glabā, kā saturu apstrādā vai publisko 
klienti vai šo klientu tiešie lietotāji, un 
gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējam 
nav tehnisku iespēju izņemt konkrētu 
saturu, ko glabā tā klienti vai šo klientu 
tiešie lietotāji. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai novērstu teroristiska satura (12) Lai novērstu un atturētu 
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izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda 
noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības 
pienākumiem nevajadzētu pāraugt 
vispārējās pārraudzīšanas saistībās. 
Rūpības pienākumiem būtu jāietver 
prasība, ka, piemērodami šo regulu, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo 
īpaši tad, kad tie īsteno savus 
noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu 
rīkojas rūpīgā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda 
satura izņemšanu, kas nav teroristisks 
saturs. Satura izņemšana vai piekļuves 
atspējošana jāveic, ievērojot vārda un 
informācijas brīvības principu.

teroristiska satura izplatīšanu to 
pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības 
pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem 
nevajadzētu pāraugt vispārējās 
pārraudzīšanas saistībās, un tie nedrīkstētu 
skart Direktīvas 2000/31/EK 15. pantu. 
Rūpības pienākumiem būtu jāietver 
prasība, ka, piemērodami šo regulu, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo 
īpaši tad, kad tie īsteno savus 
noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu 
rīkojas rūpīgā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda 
satura izņemšanu, kas nav teroristisks 
saturs. Izņemot saturu vai atspējojot tam 
piekļuvi, būtu pienācīgi jāievēro vārda un 
informācijas brīvība. Nepamatotas satura 
izņemšanas gadījumā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jādara 
pieejami funkcionāli un ātri sūdzību un 
tiesiskās aizsardzības mehānismi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas 
rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu 
veikta novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, 
proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto 
uzdevumu uzticēt pārvaldes, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. 
Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 

(13) Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jānovērtē, vai saturs ir 
teroristisks, un būtu jāizdod tiesas 
rīkojums, kas prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem vai nu izņemt 
teroristisku saturu, vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jānodrošina, ka šāds 
izņemšanas rīkojumā identificētais 
teroristiskais saturs tiek izņemts vai 
saturpiekļuve tiek atspējota bez 
nepamatotas kavēšanās pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
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vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

saturpiekļuve.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 
dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība 
būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma 
kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam adresētu satura izņemšanas 
rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, 
ka pakļautība teroristiskam saturam ir 
zema.

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 
dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
mērķorientētu proaktīvu pasākumu 
veikšanas piemērotība, efektivitāte un 
samērība būtu jānovērtē atkarībā no 
riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas pienākums saskaņā ar 
Direktīvas 2000/31/EK 15. pantu. Turklāt 
nebūtu jāskar Direktīva (ES) 2018/1808, 
kur video koplietošanas platformām 
(VKP) noteikta prasība veikt pasākumus, 
lai sabiedrību aizsargātu pret saturu, kura 
izplatīšana ir darbība, kas saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgs 
nodarījums. Šā novērtējuma kontekstā tas, 
ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
adresētu satura izņemšanas rīkojumu un 
signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība 
teroristiskam saturam ir zema.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura 
atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. 
Ikviens lēmums izmantot automatizētus 
līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā 
aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas 
uzticamība un izrietošā ietekme uz 
pamattiesībām.

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura 
atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. 
Ikviens lēmums izmantot automatizētus 
līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs pieņem pats vai pēc attiecīgās 
kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu 
jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās 
tehnoloģijas uzticamība un izrietošā 
ietekme uz pamattiesībām. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāievieš 
funkcionāli un ātri sūdzību un tiesiskās 
aizsardzības mehānismi, ko izmantot 
nepamatotas satura izņemšanas 
gadījumos.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas (18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
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pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, 
kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar 
publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir 
zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai 
atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks 
saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve 
atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma 
vai signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un – ja izmanto automatizētus 
līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā).

pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, kā arī par sūdzību un 
tiesiskās aizsardzības mehānismu 
darbību. Tie varētu būt pasākumi, kuru 
mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar 
publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir 
zināms teroristisks saturs, vērsties pret to, 
ka atkārtoti parādās teroristisks saturs, 
kurš jau bijis izņemts vai kuram piekļuve 
jau bijusi atspējota pēc saņemta 
izņemšanas rīkojuma vai signālziņām. Lai 
identificētu jaunu teroristisku saturu, 
piemēram, kad saturā daļēji vai pilnībā 
tiek izmantots teroristisks saturs, uz ko jau 
attiecas galīgs izņemšanas rīkojums, vai 
kad saturu augšupielādējuši lietotāji, kas 
jau ir augšupielādējuši teroristisku 
saturu, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji drīkst izmantot arī uzticamus 
tehniskus rīkus – vai nu tādus, kas pieejami 
tirgū, vai arī tādus, ko izstrādājis 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs. Lai 
kompetentā iestāde varētu spriest par to, 
vai pasākumi ir efektīvi un samērīgi un – ja 
izmanto automatizētus līdzekļus – vai 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir 
nepieciešamās spējas nodrošināt cilvēka 
veiktu uzraudzību un verifikāciju, 
pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par 
konkrētiem proaktīviem pasākumiem, ko 
tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes 
novērtē pasākumu efektivitāti un 
samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti 
parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam 
izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju 
skaita Savienībā).

Grozījums Nr. 18
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt 
pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus principā nevajadzētu novest 
pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās 
pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti 
ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, 
kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz 
šīs regulas pamata, no 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā 
iedibinātās pieejas varētu atkāpties 
attiecībā uz dažiem specifiskiem, 
mērķorientētiem pasākumiem, kuru 
pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms 
šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai 
iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars 
starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt 
pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus nevajadzētu novest pie tā, ka 
tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas 
saistības, kas paredzētas Direktīvas 
2000/31/EK 15. panta 1. punktā. Ņemot 
vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti ar 
teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, 
kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz 
šīs regulas pamata, no 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā 
iedibinātās pieejas varētu atkāpties 
attiecībā uz tikai dažiem specifiskiem, 
mērķorientētiem pasākumiem, kuru 
pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms 
šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai 
iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars 
starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
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informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
ērti lietojami sūdzību mehānismi un 
jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata.

informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
funkcionāli un ērti lietojami sūdzību un 
tiesiskās aizsardzības mehānismi, lai 
nodrošinātu, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata. 
Dalībvalstīm būtu arī jāgarantē, ka 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji un 
satura nodrošinātāji var patiešām 
izmantot savas tiesības uz tiesisko 
aizsardzību. Turklāt satura 
nodrošinātājiem, kuru saturs ir izņemts 
pēc izņemšanas rīkojuma, vajadzētu būt 
tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību 
saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu. 
Dalībvalstu līmenī būtu jāizveido 
funkcionāli pārsūdzības mehānismi, lai 
nodrošinātu, ka jebkurai personai, uz 
kuru attiecas kompetentas tiesu iestādes 
izdots izņemšanas rīkojums, ir tiesības 
vērsties tiesu iestādē ar pārsūdzību. 
Pārsūdzēšanas procedūra neskar 
kompetenču sadali dalībvalstu tiesu 
sistēmās.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā 
ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai 
personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, 
kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais 
saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā 
nolūkā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam būtu jādara satura 
nodrošinātājam pieejama jēgpilna 

(26) Vispārīgāk, efektīva tiesību 
aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja 
noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts 
viņu augšupielādētais saturs vai atspējota 
saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura 
nodrošinātājam pieejama jēgpilna 



PE632.087v02-00 22/49 AD\1176249LV.docx

LV

informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt 
nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura 
nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, 
kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, 
drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts 
vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Pēc 
pieprasījuma būtu jāsniedz papildu 
informācija par iemesliem, kā arī par 
satura nodrošinātāja iespējām lēmumu 
apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, 
ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī 
izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par 
nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā 
veidā informēt satura nodrošinātāju par 
satura izņemšanu vai atspējošanu, par to 
būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs.

informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
iespēju apstrīdēt lēmumu. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, ja tas iespējams, 
būtu ar jebkādiem pieejamiem līdzekļiem 
jāinformē satura nodrošinātāji par 
jebkādu mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja izņemtu saturu. Bet, ja 
kompetentās iestādes nolemj, ka 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī 
izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par 
nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā 
veidā informēt satura nodrošinātāju par 
satura izņemšanu vai atspējošanu, par to 
būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu proaktīvu 
pasākumu efektīvu un pietiekami 
saskanīgu īstenošanu, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm konkrētu 
proaktīvu pasākumu identificēšanas, 
īstenošanas un novērtēšanas nolūkā būtu 
savā starpā jāsazinās par sarunām, ko tās 
risina ar mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem. Tāpat šāda sadarbība ir 
vajadzīga arī saistībā ar noteikumu 
pieņemšanu par sodiem, kā arī sodu 
īstenošanu un minēto noteikumu izpildes 
panākšanu.

(28) Lai nodrošinātu proaktīvu 
pasākumu efektīvu un pietiekami 
saskanīgu īstenošanu, dalībvalstu 
kompetentajām tiesu iestādēm jēgpilnu un 
ilgtspējīgu terorisma un radikalizācijas 
apkarošanas pasākumu novērtēšanas, 
identificēšanas un īstenošanas nolūkā būtu 
savā starpā jāsazinās par sarunām, ko tās 
risina ar mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un izglītības iestādēm un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
piemēram, žurnālistu asociācijām, 
jaunatnes organizācijām, mediju 
uzraudzības iestādēm u. c.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, 
ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par 
kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija 
par valodu, kurā ar kontaktpunktu var 
sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
tūlīt un bez nepamatotas kavēšanās pēc 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams. 
Informācijā par kontaktpunktu būtu 
jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar 
kontaktpunktu var sazināties. Lai 
atvieglotu saziņu starp mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu vienā no Savienības oficiālajām 
valodām, kurās pieejami to noteikumi.

Pamatojums

Nav reālistiski prasīt MVU izņemt saturu vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas, nedodot laiku pienācīgi novērtēt pieprasījumu. Mazi uzņēmumi gluži vienkārši 
nespēs izpildīt šo nosacījumu, jo lielākajā daļā gadījumu tiem nav pietiekamu cilvēkresursu, 
lai nodrošinātu pieejamību 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un izņemtu saturu vienas 
stundas laikā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
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34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ja pakalpojuma sniedzējiem nav 
noteikta vispārēja prasība nodrošināt 
fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir 
nepieciešams viest skaidrību, kuras 
dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā 
pakalpojumus Savienībā. Parasti 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās 
dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas 
norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja 
izņemšanas rīkojumu izdod cita dalībvalsts, 
tās iestādēm būtu jāspēj panākt šādu 
rīkojumu izpildi, izmantojot piespiedu 
pasākumus, kas nav represīvi, piemēram, 
naudassodus. Attiecībā uz mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju, kuram Savienībā 
nav uzņēmējdarbības vietas un kurš nav 
norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai 
dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, 
ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

(34) Ja pakalpojuma sniedzējiem nav 
noteikta vispārēja prasība nodrošināt 
fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir 
nepieciešams viest skaidrību, kuras 
dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā 
pakalpojumus Savienībā. Parasti 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās 
dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas 
norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja 
izņemšanas rīkojumu izdod cita dalībvalsts, 
tās iestādei būtu jāspēj panākt tās rīkojumu 
izpildi, izmantojot piespiedu pasākumus, 
kas nav represīvi, piemēram, naudassodus. 
Attiecībā uz mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju, kuram Savienībā nav 
uzņēmējdarbības vietas un kurš nav 
norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai 
dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, 
ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 

(38) Dalībvalstīm būtu jānosaka sodi, 
lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus. 
Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par 
šādiem sodiem, kam jābūt samērīgiem un 
praktiski izpildāmiem, ņemot vērā 
attiecīgā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja lielumu un dabu. Bargi sodi 
būtu nosakāmi gadījumā, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sistemātiski 
neizņem teroristisku saturu vai neatspējo 
saturpiekļuvi bez nepamatotas kavēšanās. 
Ja teroristisks saturs ir acīmredzami 
kaitīgs vai uzskatāms par tūlītēju draudu 
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ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

sabiedriskajai kārtībai, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam šis teroristiskais 
saturs būtu jāizņem vai jāatspējo 
saturpiekļuve, kad ir saņemts pienācīgi 
pamatots izņemšanas rīkojums. 
Atsevišķos gadījumos par neatbilstību 
varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis 
in idem un samērības principu un 
nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta 
vērā sistemātiska neizpilde, bet nedrīkstētu 
mudināt patvaļīgi izņemt tādu saturu, kas 
nav teroristisks saturs. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka vienotus 
noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai 
tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

1. Neskarot pienākumu ievērot 
pamatbrīvības un tiesību pamatprincipus, 
kas noteikti LES 6. pantā, šī regula nosaka 
vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai 
novērstu mitināšanas pakalpojumu 
ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura 
izplatīšanai sabiedrībai tiešsaistē. Konkrēti 
tajā noteikti:

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) rūpības pienākumu noteikumi, kas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu ar savu pakalpojumu 
starpniecību un vajadzības gadījumā 
nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

(a) rūpības pienākumu noteikumi, kas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
jāpiemēro, lai vērstos pret teroristiska 
satura izplatīšanu tiešsaistē vai sabiedrībai 
ar tā pakalpojumu starpniecību un 
vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda 
satura izņemšanu;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

(b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu relevantajām kompetentajām 
iestādēm un attiecīgā gadījumā tiesu 
iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar 
attiecīgajām Savienības struktūrām.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu nepiemēro saturam, kas tiek 
izplatīts izglītības, mākslas, žurnālistikas 
vai pētniecības nolūkos vai citos 
izdevējdarbības nolūkos, ja vien tas 
nekūda uz vardarbību, un saturam, kas 
tiek izplatīts pret terorismu vērstas 
informētības veicināšanas nolūkā.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi 
no galvenās to uzņēmējdarbības vietas – 
savus pakalpojumus piedāvā Savienībā.

2. Šo regulu piemēro mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi 
no galvenās to uzņēmējdarbības vietas – 
savus pakalpojumus piedāvā sabiedrībai 
Savienībā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

(1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja nodrošināta tiešsaistes 
satura glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu sabiedrībai;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “kompetentā iestāde” ir vienīga 
izraudzīta valsts tiesu iestāde dalībvalstī 
vai neatkarīga administratīva iestāde ar 
attiecīgajām īpašajām zināšanām;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “teroristu nodarījumi” ir Direktīvas 
(ES) 2017/541 3. panta 1. punktā definētie 
nodarījumi;

(4) “teroristu nodarījumi” ir kāda no 
Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 
1. punktā uzskaitītajām tīšajām darbībām;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “teroristisks saturs”, kopā vai 
atsevišķi, ir šāda veida informācija:

(5) “teroristisks saturs” ir tiešsaistes 
saturs, kas var veicināt tādu tīšu darbību 
veikšanu, kuras saskaņā ar dalībvalstu un 
Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgi 
nodarījumi un kuras uzskaitītas 
Direktīvas 2017/541/ES 3. panta 1. punkta 
a)–i) apakšpunktā, ar šādām darbībām:

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mudināšana uz palīdzēšanu 
teroristu nodarījumu izdarīšanā;

(b) personas vai personu grupu 
aicināšana palīdzēt teroristu nodarījumu 
izdarīšanā;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši iedrošinot 
pievienoties teroristu grupai Direktīvas 
(ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē 
vai šādu grupu atbalstīt;

(c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši aicinot personas vai 
personu grupu piedalīties Direktīvas (ES) 
2017/541 2. panta 3. punktā definētā 
teroristu grupā, tikties ar to, sazināties ar 
to vai atbalstīt tās noziedzīgās darbībās vai 
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mudinot izplatīt teroristisku saturu;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “teroristiska satura izplatīšana” ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu trešām 
personām;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “signālziņa” ir paziņojums par 
informāciju, kuru varētu uzskatīt par 
teroristisku saturu; kompetentā iestāde vai, 
vajadzības gadījumā, attiecīgā Savienības 
struktūra mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam to izdod tālab, lai šis 
pakalpojuma sniedzējs brīvprātīgi izvērtētu 
minētās informācijas saderību ar saviem 
noteikumiem par teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanu;

(8) “signālziņa” ir paziņojums par 
saturu, kuru varētu uzskatīt par teroristisku 
saturu; kompetentā iestāde vai, vajadzības 
gadījumā, attiecīgā Savienības struktūra 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam to 
izdod tālab, lai šis pakalpojuma sniedzējs 
brīvprātīgi izvērtētu minētās informācijas 
saderību ar saviem noteikumiem par 
teroristiska satura izplatīšanas novēršanu;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir 
galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā 
veic galvenās finanšu funkcijas un no kuras 
tiek īstenota operacionālā kontrole.

(9) “galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir 
galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā 
veic galvenās finanšu funkcijas un no kuras 
tiek īstenota operacionālā kontrole 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu 
paušanu sabiedriskās diskusijās par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem, kā 
arī saturu, kura mērķis ir sniegt 
informāciju vai nosodīt teroristisku 
saturu, neuzskata par teroristisku saturu 
šā panta pirmās daļas 5) punkta izpratnē.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā 
vārda un informācijas brīvības būtisko 
nozīmi atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu sabiedrībai 
un aizsargātu lietotājus no teroristiska 
satura. Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā 
un nediskriminējošā veidā, pienācīgi 
ievērojot lietotāju pamattiesības, jo īpaši 
vārda un informācijas brīvību. 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos iekļauj un piemēro 
noteikumus par teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanu.

2. Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 
14. un 15. pantu, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji savos noteikumos paredz, ka tie 
veic piemērotus, efektīvus un samērīgus 
pasākumus, lai vērstos pret teroristiska 
satura izplatīšanu to pakalpojumos.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji, kas minēti 1. panta 1. punktā un 
atbilst video koplietošanas platformu 
pakalpojuma sniedzēja definīcijas 
kritērijiem, veic piemērotus pasākumus, 
lai vērstos pret teroristiska satura 
izplatīšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 
2018/2018 28.b panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un 3. punktu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot izņemšanas rīkojumu, ar ko 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa 
izņemt teroristisku saturu vai atspējot 
piekļuvi šādam saturam.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumos, kad tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā atrodas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā 
atrodas satura nodrošinātājs, ir pamatots 
iemesls uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums 
var skart personas pamattiesības, tā 
informē pieprasītāju kompetento iestādi. 



PE632.087v02-00 32/49 AD\1176249LV.docx

LV

Pieprasītāja kompetentā iestāde šos 
apstākļus ņem vērā un vajadzības 
gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas 
rīkojumu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 
14. un 15. pantu, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs teroristisku saturu izņem vai 
piekļuvi šādam saturam atspējo bez 
nepamatotas kavēšanās pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Dalībvalstis var 
noteikt, ka gadījumos, kad teroristisks 
saturs ir acīmredzami kaitīgs vai 
uzskatāms par tūlītēju draudu 
sabiedriskajai kārtībai, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs šo teroristisko 
saturu izņem vai atspējo saturpiekļuvi no 
brīža, kad ir saņemts pienācīgi pamatots 
izņemšanas rīkojums.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatojums, kāpēc saturs 
uzskatāms par teroristisku, ar atsauci 
vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām 
teroristiskā satura kategorijām;

(b) vispusīgs pamatojums, kāpēc saturs 
uzskatāms par teroristisku, ar atsauci 
vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām 
teroristiskā satura kategorijām;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(c) vienots resursu vietrādis (URL) un, 
vajadzības gadījumā, papildu informācija, 
kas ļauj identificēt minēto saturu;

(c) precīzs tiešsaistes vienotais resursu 
vietrādis (URL), tiešsaistes satura 
nodrošinātāja identifikācija un jebkāda 
cita informācija, kas ļauj identificēt minēto 
saturu;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) informācija par mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam un satura 
nodrošinātājam pieejamo tiesisko 
aizsardzību;

(f) informācija par mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam un satura 
nodrošinātājam pieejamo tiesisko 
aizsardzību un tās izmantošanas termiņu;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam vai satura nodrošinātājam ir 
tiesības pārsūdzēt izņemšanas rīkojumu, 
prasot piemērot tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus attiecīgajā tiesu iestādē 
dalībvalstī, kurā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai atrodas satura 
nodrošinātājs.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņemšanas rīkojumus kompetentās 
iestādes adresē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības 
vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru 

5. Izņemšanas rīkojumus kompetentās 
iestādes adresē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības 
vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru 



PE632.087v02-00 34/49 AD\1176249LV.docx

LV

mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 
1. punktā minētajam kontaktpunktam. 
Šādus rīkojumus sūta, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt 
rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj 
noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību.

mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 
1. punktā minētajam kontaktpunktam. 
Šādus rīkojumus sūta, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt 
rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj 
noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šādus rīkojumus sagatavo 
vienā no valodām, kas noteiktas saskaņā 
ar 14. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas 
kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei 
pietiekamu informāciju, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā 
pievienotās veidnes starpniecību bez liekas 
kavēšanās par to informē kompetento 
iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. 
Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 
2. punktā noteikto termiņu.

8. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas 
kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei 
pietiekamu tehnisko informāciju, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar 
III pielikumā pievienotās veidnes 
starpniecību bez liekas kavēšanās par to 
informē kompetento iestādi un lūdz 
vajadzīgos precizējumus. Tiklīdz 
precizējumi ir sniegti, piemēro 2. punktā 
noteikto termiņu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
4. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs nevar izpildīt izņemšanas 
rīkojumu operatīvu vai tehnisku iemeslu 
dēļ, tas, izmantojot III pielikumā 
pievienoto veidni, informē kompetento 
tiesu iestādi un paskaidro neizpildes 
iemeslu, kā arī norāda darbības, ko tas 
plāno veikt, lai pilnībā nodrošinātu 



AD\1176249LV.docx 35/49 PE632.087v02-00

LV

izņemšanas rīkojuma ievērošanu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Pārrobežu sadarbība

1. Kompetentā iestāde, kas izdevusi 
izņemšanas rīkojumu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam, nekavējoties 
nosūta izņemšanas rīkojuma kopiju 
17. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajai kompetentajai iestādei 
dalībvalstī, kurā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā 
ieceltais pārstāvis.
2. Gadījumos, kad tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā atrodas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta, atrodas tā 
ieceltais pārstāvis vai kurā atrodas satura 
nodrošinātājs, ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums var 
skart personas pamattiesības, tā informē 
pieprasītāju kompetento iestādi.
3. Pieprasītāja kompetentā iestāde 
šos apstākļus ņem vērā un vajadzības 
gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas 
rīkojumu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc 
saturs tiek uzskatīts par teroristisku, 

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī vispusīgu 
sarakstu ar iemesliem, kāpēc saturs tiek 
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vienotu resursu vietrādi (URL) un, 
vajadzības gadījumā, papildu informāciju, 
kas ļauj minēto teroristisko saturu 
identificēt.

uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu 
vietrādi (URL) un, vajadzības gadījumā, 
papildu informāciju, kas ļauj minēto 
teroristisko saturu identificēt.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Neskarot Direktīvu (ES) 
2018/1808 un Direktīvu 2000/31/EK, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atkarībā no tā, kāda veida un cik liels ir 
risks tikt pakļautiem teroristiskam 
saturam, veic proaktīvus pasākumus, kuru 
mērķis ir aizsargāt to pakalpojumus pret 
teroristiska satura izplatīšanu. Šie 
pasākumi ir efektīvi, mērķorientēti un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, un pienācīgi ievēro 
lietotāju pamattiesības, jo īpaši vārda un 
informācijas brīvību. 

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā kompetentā iestāde ir tikusi 
informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā 
no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā 
ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem 
līdzekļiem – veicis, lai

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā attiecīgā kompetentā iestāde ir 
tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 
9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja prasa triju mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas un pēc tam 
vismaz reizi gadā ziņot par konkrētajiem 
proaktīvajiem pasākumiem, ko tas – arī ar 
automatizētiem līdzekļiem – veicis, lai
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nepieļautu iepriekš izņemta satura 
atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda 
satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura 
saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis 
uzskatīts par teroristisku;

(a) iedarbīgi vērstos pret tāda satura 
atkārtotu parādīšanos, kurš jau iepriekš 
bijis izņemts vai kuram jau iepriekš bijusi 
atspējota saturpiekļuve, jo saturs ticis 
uzskatīts par teroristisku;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo 
informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajai kompetentajai 
iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi 
ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā 
darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā 
arī cilvēka veiktas uzraudzības un 
verifikācijas mehānismi.

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo 
informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajai attiecīgajai 
kompetentajai iestādei novērtēt, vai 
proaktīvie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, un izvērtēt, kā darbojas 
izmantotie automatizētie rīki, kā arī cilvēka 
veiktas uzraudzības un verifikācijas 
mehānismi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti 
un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav 
pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu 
pakļautības risku un intensitāti, tā var 
prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic konkrētus proaktīvus 
papildpasākumus. Tālab mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā attiecīgā 
kompetentā iestāde uzskata, ka proaktīvie 
pasākumi, kas veikti un paziņoti saskaņā ar 
2. punktu, ir nesamērīgi vai nav 
pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu 
pakļautības risku un intensitāti, tā var 
prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs pielāgot jau veiktos pasākumus 
vai veic konkrētus proaktīvus 
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17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
kompetento iestādi, lai identificētu 
konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un 
noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā 
arī to īstenošanas termiņus.

papildpasākumus. Tālab mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
attiecīgo kompetento iestādi, lai 
identificētu izmaiņas vai konkrētos 
pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos 
mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas 
termiņus.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā 
jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu 
pasākumu ietekmi uz lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu 
nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
pakalpojuma sniedzēja norīkotajam 
juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā attiecīgā 
kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar 
kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos 
papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. 
Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā ar 
pakalpojumu mitinātā satura veidu, 
pasākumu tehnisko īstenojamību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu 
ietekmi uz lietotāju pamattiesībām, jo īpaši 
vārda un informācijas brīvību. Šādu 
lēmumu nosūta mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības 
vietai vai pakalpojuma sniedzēja 
norīkotajam juridiskajam pārstāvim. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
regulāri ziņo par 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās attiecīgās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde pārskata un vajadzības 
gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, 
kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 
4. punktā. Saņēmusi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, 
kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod 
pamatotu lēmumu.

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā attiecīgā 
kompetentā iestāde pārskata un vajadzības 
gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, 
kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 
4. punktā. Saņēmusi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, 
attiecīgā kompetentā iestāde saprātīgā 
termiņā izdod pamatotu lēmumu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šīs regulas 6. un 9. pantu 
nepiemēro mākoņinfrastruktūras 
pakalpojumiem, kas pēc pieprasījuma 
nodrošina fiziskus vai virtuālus resursus, 
kuri savukārt nodrošina datošanas un 
glabāšanas infrastruktūras iespējas, 
attiecībā uz kurām pakalpojuma 
sniedzējam nav tiesību noteikt, kādu 
saturu glabā, kā saturu apstrādā vai 
publisko klienti vai šo klientu tiešie 
lietotāji, un ja pakalpojuma sniedzējam 
nav konkrētas kontroles pār saturu, ko 
glabā tā klienti vai šo klientu tiešie 
lietotāji.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un vajadzības gadījumā tajos 

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos skaidri nosaka savu 
politiku attiecībā uz vēršanos pret 
teroristiska satura izplatīšanu, vajadzības 
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iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

gadījumā tajos iekļaujot jēgpilnu 
skaidrojumu par to, kā izmantojami 
proaktīvie pasākumi, to vidū arī 
automatizētie rīki, un attiecībā uz 
sadarbību ar attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
attiecīgās kompetentās iestādes un 
Savienības struktūras publicē gada 
pārredzamības ziņojumus par darbībām, 
kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārredzamības ziņojumos iekļauj 
vismaz:

3. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju pārredzamības ziņojumos iekļauj 
vismaz:

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par pasākumiem, kurus 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, 
lai nepieļautu iepriekš izņemta satura 
atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda 
satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura 
saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis 

(b) detalizētu informāciju par 
pasākumiem, kurus mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs veicis, lai vērstos 
pret tāda satura atkārtotu parādīšanos, 
kurš jau iepriekš bijis izņemts vai kura 
saturpiekļuve jau iepriekš bijusi atspējota, 
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uzskatīts par teroristisku; jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārskatu par sūdzību procedūrām 
un to iznākumu.

(d) pārskatu par sūdzību un tiesiskās 
aizsardzības mehānismiem un to 
efektivitāti novērtējumu.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu 
izmanto ar šo regulu saskanīgus 
automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz 
efektīvus un pienācīgus aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
attiecībā uz minēto saturu pieņemtie 
lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par 
teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot 
tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
 

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vajadzības gadījumā un vienmēr, 
kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls 
novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, vai 
konkrētais saturs ir uzskatāms par 
teroristisku, aizsardzības pasākumi 
konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību 
un verifikāciju.

2. Aizsardzības pasākumi konkrēti 
ietver cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju par to, vai lēmums izņemt 
saturu vai liegt tam piekļuvi ir pareizs, it 
sevišķi attiecībā uz tiesībām uz vārda un 
informācijas brīvību. Cilvēka veikta 
uzraudzība vajadzīga, kad nepieciešams 
detalizēts kontekstuāls novērtējums, ar 
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kura palīdzību nosaka, vai konkrētais 
saturs ir uzskatāms par teroristisku.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sūdzību mehānismi Sūdzību un tiesiskās aizsardzības 
mehānismi

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
izveido efektīvus un pieejamus 
mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, 
kuru piegādātais saturs izņemts vai 
piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā 
ar 5. pantā paredzēto signālziņu vai 
6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību 
un pieprasīt satura atjaunošanu.

1. Neskarot tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kas satura nodrošinātājiem 
pieejami saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido 
ātrus, efektīvus un pieejamus sūdzību un 
tiesiskās aizsardzības mehānismus, kas 
satura nodrošinātajiem, kuru nodrošinātais 
saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam 
atspējota saskaņā ar 5. pantā paredzēto 
signālziņu vai 6. pantā paredzētajiem 
proaktīvajiem pasākumiem, ļauj iesniegt 
sūdzību par mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja rīcību un pieprasīt satura 
atjaunošanu.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Gadījumos, ja saturs ir izņemts vai tā 
saturpiekļuve ir atspējota sakarā ar 
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izņemšanas rīkojumu saskaņā ar 4. pantu, 
signālziņu saskaņā ar 5. pantu vai 
proaktīvajiem pasākumiem saskaņā ar 
6. pantu, attiecīgais satura nodrošinātājs 
var jebkurā brīdī sākt tiesvedību, 
pieprasot atjaunot saturu. Tiesvedības 
sākšana nav atkarīga no 10. pantā minēto 
sūdzību mehānismu izmantošanas.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu 
nodarījumus pierādošas informācijas esību, 
tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, 
kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst 
šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš 
gādā par turpinājuma pasākumiem.

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu 
nodarījumus pierādošas informācijas esību, 
tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādi, kas 
attiecīgajā dalībvalstī ir kompetenta 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst 
šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš 
gādā par turpinājuma pasākumiem.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus 
par sodiem, kurus mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem piemēro par to 
pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti 
saskaņā ar šo regulu, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek 
tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas 

1. Dalībvalstis nosaka sodus par to 
pienākumu pārkāpumiem, kas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek 
tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas 
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noteikti saskaņā ar: noteikti saskaņā ar:

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem un pasākumu 
pieņemšanu pēc lēmuma, ar kuru liek veikt 
konkrētus proaktīvus pasākumus);

(d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem un šādu 
pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar 
kuru liek veikt konkrētus proaktīvus 
pasākumus);

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) 9. pantu (ar proaktīviem 
pasākumiem saistītie aizsardzības 
pasākumi);

(g) 9. pantu (ar proaktīvu pasākumu 
izmantošanu un īstenošanu saistītie 
aizsardzības pasākumi);

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai 
kompetentās iestādes, kad tās nosaka soda 
veidu un apmēru, ņemtu vērā visus 
attiecīgos apstākļus, arī to:

3. Dalībvalstis nodrošina, lai 
attiecīgās kompetentās iestādes, kad tās 
nosaka soda veidu un apmēru, ņemtu vērā 
visus attiecīgos apstākļus, arī to:

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) cik sekmīgi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm.

(e) cik sekmīgi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) kāda ir mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju daba un lielums, īpaši attiecībā 
uz mikrouzņēmumiem vai mazajiem 
uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 
2003/361/EK izpratnē;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā 
pienākuma neizpildes gadījumā tiek 
piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 
4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kopējā apgrozījuma iepriekšējā 
uzņēmējdarbības gadā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā 
pienākuma neizpildes gadījumā tiek 
piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 
2 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kopējā apgrozījuma iepriekšējā 
uzņēmējdarbības gadā.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar tehniskām 
prasībām attiecībā uz elektroniskajiem 

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
nepieciešamajām tehniskām prasībām 
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līdzekļiem, kas kompetentajām iestādēm 
jāizmanto izņemšanas rīkojumu 
nosūtīšanai.

attiecībā uz elektroniskajiem līdzekļiem, 
kas kompetentajām iestādēm jāizmanto 
izņemšanas rīkojumu nosūtīšanai.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
šādus deleģētos aktus, lai I, II un 
III pielikumu grozītu ar mērķi efektīvi 
reaģēt uz iespējamu vajadzību veikt 
uzlabojumus izņemšanas rīkojuma veidņu 
saturā, kā arī to veidņu saturā, kas 
izmantojamas informācijas sniegšanai 
gadījumā, ja izņemšanas rīkojumu nav bijis 
iespējams izpildīt.

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
šādus deleģētos aktus, lai I, II un 
III pielikumu grozītu ar mērķi kompetenti 
reaģēt uz iespējamu vajadzību veikt 
uzlabojumus izņemšanas rīkojuma veidņu 
saturā, kā arī to veidņu saturā, kas 
izmantojamas informācijas sniegšanai 
gadījumā, ja izņemšanas rīkojumu nav bijis 
iespējams izpildīt.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 19. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas 
piemērošanas datums].

2. Pilnvaras pieņemt 19. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz noteiktu 3 gadu laikposmu no [šīs 
regulas piemērošanas datums].

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
III pielikums – B iedaļa – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) Aprakstiet rīcību, ko plānojat, lai 
atrisinātu minētās tehniskās vai 
operatīvās problēmas un nodrošinātu 
atbilstību izņemšanas rīkojumam
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Pamatojums

Šis grozījums nodrošina juridisku saskaņotību ar ierosināto 4. panta 7. punkta grozījumu.
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