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Pakeitimas 468
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Labai didelės interneto platformos 
suteikia paslaugos gavėjams galimybę, kai 
įmanoma, pasirinkti trečiųjų šalių 
paslaugų teikėjų rekomendavimo 
sistemas. Jos trečiosioms šalims suteikia 
sąžiningą ir nediskriminacinę prieigą prie 
tos pačios operacinės sistemos, aparatinės 
ir programinės įrangos funkcijų, kurios 
yra prieinamos ar naudojamos platformai 
teikiant savo rekomendavimo sistemas, 
taip pat prieigą prie veiklos rezultatų ir 
interakcijų skaičiaus rodiklių. Labai 
didelės interneto platformos komerciniais 
tikslais nenaudoja jokių trečiųjų šalių 
sugeneruotų ar iš jų gautų duomenų ir 
užtikrina, kad bet koks su ta veikla 
susijusių asmens duomenų tvarkymas 
atitiktų Reglamentą (ES) 2016/679, visų 
pirma 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 5 
straipsnio 1 dalies c punktą. Jos gali 
apriboti prieigą prie trečiųjų šalių 
rekomendavimo sistemų tik laikinai tiek, 
kiek tikrai būtina techninėms problemoms 
spręsti, ir išimtinėmis aplinkybėmis, kai 
tai pateisinama įpareigojimu pagal 
Direktyvos (ES) 2020/0359 18 straipsnį ir 
Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnio 1 
dalies c punktą. Apie tokius apribojimus 
susijusioms trečiosioms šalims ir Valdybai 
pranešama per 24 valandas. Valdyba gali 
reikalauti, kad tokie apribojimai būtų 
panaikinti arba pakeisti, jei balsų 
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dauguma nusprendžiama, kad jie yra 
nereikalingi arba neproporcingi.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka naują 33a straipsnį (naujas), grindžiamą IMCO INL (Rezoliucija 2020/2018(INL) 81 
dalis ir VII skyrius). Sąveikumo reikalavimą rekomenduoja įvairūs šaltiniai: Europos 
Komisijos pirmininko pavaduotojos Margrethe Vestager specialieji patarėjai, Jungtinės 
Karalystės J. Furman, skaitmeninės reklamos apžvalgos ir JAV „Stigler Center“ ataskaita. 
EDAPP rekomenduoja apsvarstyti galimybę nustatyti sąveikumo reikalavimus labai didelėms 
interneto platformoms (EDAPP nuomonė, 84–85 punktai). Galios koncentracija keliose 
didelėse socialinės žiniasklaidos platformose reiškia, kad naudotojai turi ribotą pasirinkimą.
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14.1.2022 A9-0356/469

Pakeitimas 469
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a straipsnis
Sąveikumas

1. Labai didelės platformos užtikrina, kad 
pagrindinės jų teikiamų paslaugų 
funkcijos būtų sąveikios, kad skirtingos 
platformos galėtų keistis informacija su 
trečiosiomis šalimis. Labai didelės 
interneto platformos viešai dokumentuoja 
visas tuo tikslu savo teikiamas programų 
sąsajas.
2. Labai didelės interneto platformos gali 
apriboti prieigą prie pagrindinių jų 
funkcijų tik laikinai ir išimtinėmis 
aplinkybėmis, kai tai pagrindžiama 
prievole pagal Direktyvos [XX] dėl 
priemonių aukštam bendram kibernetinio 
saugumo lygiui visoje Sąjungoje 
užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva 
(ES) 2016/1148, 18 straipsnį arba 
Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnio 1 
dalies c punktą. Apie tokius apribojimus 
susijusioms trečiosioms šalims ir Valdybai 
pranešama per 24 valandas. Valdyba gali 
reikalauti, kad tokie apribojimai būtų 
panaikinti arba pakeisti, jei balsų 
dauguma nusprendžiama, kad jie yra 
nereikalingi arba neproporcingi.
3. Labai didelės interneto platformos 
komercinėms reikmėms nesinaudoja 
jokiais trečiųjų šalių parengtais ar iš 
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trečiųjų šalių, vykdant suderinamumo 
užtikrinimo veiklą, gautais duomenimis, 
išskyrus tam, kad būtų galima vykdyti šią 
veiklą. Bet koks su tokia veikla susijęs 
asmens duomenų tvarkymas turi atitikti 
Reglamentą (ES) 2016/679, visų pirma, 6 
straipsnio 1 dalies a punktą ir 5 straipsnio 
1 dalies c punktą.
4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išdėstomas 1 dalyje 
nustatytų įpareigojimų pobūdis ir taikymo 
sritis, įskaitant atviruosius standartus ir 
protokolus, pvz., programų sąsajas.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Pakeitimas 470
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Tvaraus vartojimo standartai

Pagal 34 straipsnyje nustatytas taisykles 
Komisija remia ir skatina atitinkamų 
Europos ir tarptautinių standartizacijos 
įstaigų pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1025/2012 nustatytų savanoriškų 
standartų, susijusių su duomenų 
pakankamumu, rengimą ir įgyvendinimą, 
siekiant sumažinti duomenų, visų pirma 
srauto duomenų, generavimą, be kita ko, 
mažinant susijusį elektros energijos, 
vandens ir šilumos suvartojimą ir 
duomenų centrų išteklius.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Pakeitimas 471
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Piliečių asamblėjos elgesio kodeksams 

rengti
Kiekvienam elgesio kodeksui parengti 
šaukiama Europos piliečių asamblėja, 
kuri stebi elgesio kodeksų rezultatus, 
viešai aptaria pagrindinius aktualius 
klausimus ir teikia Komisijai viešosios 
politikos rekomendacijas. Europos 
piliečių asamblėjos nariai atrenkami 
Komisijos atsitiktinės atrankos būdu, kad 
būtų plačiai atstovaujama Europos 
visuomenei, atsižvelgiant į lytį, amžių, 
gyvenamąją vietą ir socialinę klasę. 
Komisija gali parengti gaires, kad 
palengvintų piliečių asamblėjų steigimą.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Pakeitimas 472
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50a straipsnis
Priežiūros mokesčiai

Komisija renka metinį priežiūros mokestį, 
taikomą labai didelėms interneto 
platformoms, kaip apibrėžta 25 
straipsnyje. Mokestis neviršija išlaidų, 
patirtų vykdant priežiūros užduotis, 
susijusias su šio reglamento 25–33 
straipsniais. Komisija pagal 69 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi skaičiavimo metodai, pagal 
kuriuos nustatomas konkretus mokestis 
kiekvienai labai didelei interneto 
platformai, kaip apibrėžta 25 straipsnyje, 
siekiant įgyvendinti šį straipsnį. Šiuo 
straipsniu nedaromas poveikis 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
teisei rinkti mokesčius pagal nacionalinę 
teisę.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Pakeitimas 473
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau nei per trejus metus nuo 
šio reglamento taikymo pradžios Komisija, 
pasitarusi su Valdyba, atlieka Valdybos 
veikimo vertinimą ir pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ataskaitą, į kurią įtraukia pirmuosius 
reglamento taikymo metus. Remiantis 
nustatytais faktais ir itin atidžiai 
atsižvelgiant į Valdybos nuomonę, kai 
tinkama, kartu su ataskaita pateikiamas 
pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą 
pakeičiant Valdybos struktūrą.

4. Ne vėliau nei per trejus metus nuo 
šio reglamento taikymo pradžios Komisija, 
pasitarusi su Valdyba, įvertina, kaip 
taikomas 4 skirsnis, ypač atsižvelgdama į 
poreikį užtikrinti veiksmingesnį ir vienodą 
taisyklių, taikomų labai didelėms 
interneto platformoms, vykdymą, ir 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ataskaitą, į kurią įtraukia 
pirmuosius reglamento taikymo metus. 
Remiantis nustatytais faktais ir itin atidžiai 
atsižvelgiant į Valdybos nuomonę, kai 
tinkama, kartu su ataskaita pateikiamas 
pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą 
siekiant sukurti Valdybos Europos 
platformų priežiūros struktūrą. Šis 
vertinimas kartojamas kas dvejus metus.

Or. en


