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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst 
teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0640),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0405/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Čehijas parlamenta Deputātu 
palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Kultūras un 
izglītības komitejas , kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
atzinumus (A8-0000/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 

                                               
1 OV C … / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE633.042v01-00 6/26 PR\1174496LV.docx

LV

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.

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, un vienlaikus būtu jāņem 
vērā, ka atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā izšķirīgi svarīga ir vārda un 
informācijas brīvība.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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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.

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, visiem
pasākumiem būtu jāizvairās no 
iejaukšanās vārda un informācijas brīvībā
un ar stingri mērķorientētu pieeju pēc 
iespējas būtu jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

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 šīs regulas kontekstā, ietver iespēju 
lietotājiem apstrīdēt satura izņemšanu, 
kas notikusi, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam veicot šajā regulā paredzētus 
pasākumus, un tikt informētiem par 
efektīviem tiesību aizsardzības līdzekļiem. 
Šīs tiesības ietver arī tiesības mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus, uzliktos proaktīvos 
pasākumus vai sodus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izdevušas izņemšanas 
rīkojumu, uzlikušas proaktīvos pasākumus 
vai sodus, vai tiesā valstī, kurā 
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mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību vai ir pārstāvēts.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
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 

(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) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
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 
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nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu. Uz 
tiesībām paust šādus uzskatus var 
atsaukties tās dalībvalsts tiesā, kurā ir 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā 
dzīvo vai veic uzņēmējdarbību juridiskais 
pārstāvis, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs norīkojis saskaņā ar šo regulu.

__________________ __________________

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, 31.3.2017., 6. lpp.).

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, 31.3.2017., 6. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 

(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 tieši pieejamu 
sabiedrībai. Šādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo 
mediju platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus — izņemot IT 
mākoņinfrastruktūras pakalpojumu 
sniedzējus — tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara tieši pieejamu 
sabiedrībai. Regula būtu jāpiemēro arī 
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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 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 

(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. Dalībvalstīm būtu brīvi 
jānorīko viena kompetentā iestāde pildīt 
minēto uzdevumu, ja vien to 
konstitucionālā kārtība neliedz atbildību 
uzlikt tikai vienai iestādei. Ņemot vērā 
ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek 
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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 
vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 
noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka rīkojuma autentiskums, 
ietverot rīkojuma nosūtīšanas un 
saņemšanas datuma un laika pareizību, ir 
nosakāms bez nesamērīga finansiāla vai 
citāda sloga pakalpojuma sniedzējam. Šo 
prasību var izpildīt, izmantojot kvalificētus 
elektroniski reģistrētus piegādes 
pakalpojumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 
910/201412.

__________________ __________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 
par elektronisko identifikāciju un 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 
par elektronisko identifikāciju un 
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uzticamības pakalpojumiem elektronisko 
darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko 
atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

uzticamības pakalpojumiem elektronisko 
darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko 
atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
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 

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
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 
nepieciešami, 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, 
nepieciešamību un samērīgumu, tām būtu 
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pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā).

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), kā arī pasākumi, kas ieviesti, 
lai aizsargātu vārda un informācijas 
brīvību, un tādu gadījumu skaits, kad 
ierobežots likumīgs saturs.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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 

(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. Kompetentajai 
iestādei būtu jāuzstāj tikai uz tādiem 
proaktīviem pasākumiem, kuru 
īstenošana no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem ir saprātīgi sagaidāma, cita 
starpā ņemot vērā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju finanšu un citus 
resursus. 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
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starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

izņēmuma apstākļos 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.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz 
teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas 
palielinātu to pārskatatbildību lietotāju 
priekšā un stiprinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, 
kuros ietverta jēgpilna informācija par 
rīcību, kas veikta teroristiska satura 
atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas 
sakarā.

(24) Ir svarīgi, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz 
teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas 
palielinātu to pārskatatbildību lietotāju 
priekšā un stiprinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, 
kuros ietverta jēgpilna informācija par 
rīcību, kas veikta teroristiska satura 
atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas 
sakarā, kā arī tādu gadījumu skaits, kad 
ierobežots likumīgs saturs. Arī iestādēm, 
kuru kompetencē ir izdot izņemšanas 
rīkojumus, būtu jāpublicē gada 
pārredzamības ziņojumi, kuros ietverta 
jēgpilna informācija par izdoto rīkojumu 
skaitu, izņemšanas gadījumu skaitu, 
izņemta identificēta un atklāta teroristiska 
satura gadījumu skaitu un tādu gadījumu 
skaitu, kad ierobežots likumīgs saturs.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
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, un tam 
būtu jāiekļauj informācija par visām 
efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu 
iespējām, arī tiesisko aizsardzību. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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 
informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt 
nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura 
nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem 

(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 
informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
iespēju apstrīdēt lēmumu. Atkarībā no 
apstākļiem mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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, 
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 

(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, atkarībā no mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja lieluma un 
līdzekļiem. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

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 saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, kas paredz piemērotus vārda un 
informācijas brīvības aizsardzības 
pasākumus, un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
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mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula negroza pienākumu 
ievērot pamattiesības un tiesību 
pamatprincipus, kas noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

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 piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu sabiedrībai;

Or. en

Pamatojums

Šai regulai nebūtu jāattiecas uz tādu pakalpojumu sniedzējiem, kuri netiek darīti pieejami 
sabiedrībai, un tādu saturu, kas pakalpojumu sniedzējiem nav piekļūstams, jo citādi varētu 
rasties pretrunas ar privātuma principiem un tikt apdraudēta mākoņinfrastruktūras 
pakalpojumu sniegšana. Regulai būtu jāattiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, kas veicina 
satura izplatīšanu daudziem galalietotājiem un sabiedrībai.
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Grozījums Nr. 18

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;

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

Or. en

Pamatojums

Šai regulai nebūtu jāattiecas uz tādu pakalpojumu sniedzējiem, kuri netiek darīti pieejami 
sabiedrībai, un tādu saturu, kas pakalpojumu sniedzējiem nav piekļūstams, jo citādi varētu 
rasties pretrunas ar privātuma principiem un tikt apdraudēta mākoņinfrastruktūras 
pakalpojumu sniegšana. Regulai būtu jāattiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, kas veicina 
satura izplatīšanu daudziem galalietotājiem un sabiedrībai.

Grozījums Nr. 19

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 un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, visos apstākļos 
pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības 
un ņemot vērā vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā. It sevišķi šī rīcība 
nedrīkst būt vispārēja pārraudzīšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) attiecīgā gadījumā, 11. pantā 
minētais lēmums neizpaust informāciju par 
teroristiska satura izņemšanu vai 
saturpiekļuves atspējošanu.

(g) ja tas ir nepieciešams un samērīgi, 
11. pantā minētais lēmums neizpaust 
informāciju par teroristiska satura 
izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) pārsūdzības termiņi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam un satura 
nodrošinātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā, it sevišķi, ja 
pakļautība teroristiskam saturam ir 
būtiska līmeņa un ir saņemti izņemšanas 
rīkojumi, var veikt proaktīvus pasākumus, 
kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi, 
mērķorientēti un samērīgi ar to, cik liels ir 
risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam
un kādā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot
lietotāju pamattiesībām un vārda un 
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informācijas brīvības būtiskajai nozīmei
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 23

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 
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.

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti 
un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, neatbilst 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principiem vai nav pietiekami, lai 
mazinātu un pārvaldītu pakļautības risku 
un intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs pārvērtē 
nepieciešamos pasākumus vai veic 
konkrētus proaktīvus papildpasākumus. 
Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sadarbojas ar 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, 
lai identificētu izmaiņas vai konkrētos 
pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos 
mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas 
termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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 

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
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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.

var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Kompetentā iestāde 
neuzliek vispārējas pārraudzīšanas 
pienākumu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un tajos iekļauj jēgpilnu 
skaidrojumu par to, kā izmantojami 
proaktīvie pasākumi, it sevišķi
automatizētie rīki.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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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 
un iestādes, kuru kompetencē ir izdot 
izņemšanas rīkojumus, publicē gada 
pārredzamības ziņojumus par darbībām, 
kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārskatu par sūdzību procedūrām 
un to iznākumu.

(d) pārskatu par sūdzību procedūrām 
un to iznākumu, arī tādu gadījumu skaitu, 
kad konstatēts, ka saturs kā teroristisks 
identificēts maldīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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 
kura palīdzību nosaka, vai konkrētais 
saturs ir uzskatāms par teroristisku.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un 
bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota 
nepamatoti. Tie informē sūdzības 
iesniedzēju par pārbaudes iznākumu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un 
bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota 
nepamatoti. Tie informē sūdzības 
iesniedzēju par pārbaudes iznākumu divās 
nedēļās pēc sūdzības saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neatkarīgi no 1. un 2. punkta 
noteikumiem mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja sūdzību mehānisms papildina 
piemērojamos dalībvalstu tiesību aktus un 
procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs satura nodrošinātāju informē par 
izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas 
iemesliem un iespējām šo lēmumu 

2. Pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs satura nodrošinātāju informē par 
izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas 
iemesliem, tostarp par šīs rīcības juridisko 
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apstrīdēt. pamatu, un iespējām šo lēmumu apstrīdēt.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārsūdzību, kas minēta 4. panta 
9. punktā, iesniedz tās dalībvalsts tiesā, 
kurā ir mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta 
vai kurā dzīvo vai veic uzņēmējdarbību 
juridiskais pārstāvis, ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā 
ar 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai 
iestādes, kuras ir kompetentas:

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi, 
kura ir kompetenta:

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nosakot sodu veidus un līmeni, 
nejaušu kavēšanos, it sevišķi mazu un 
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vidēju uzņēmumu un jaunuzņēmumu 
gadījumā, kompetentās iestādes uzskata 
par atbildību mīkstinošiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne drīzāk kā [trīs gadi pēc šīs regulas 
piemērošanas sākuma dienas] Komisija 
veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī 
attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas 
aizsardzības mehānismi. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara 
zināmu visu informāciju, kas vajadzīga 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

Ne drīzāk kā [trīs gadi pēc šīs regulas 
piemērošanas sākuma dienas] Komisija 
veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī 
attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas 
aizsardzības mehānismi. Ziņojumā 
apskata arī šīs regulas ietekmi uz vārda 
un informācijas brīvību. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara 
zināmu visu informāciju, kas vajadzīga 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

Or. en
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