
AM\1247016LV.docx PE702.829v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.1.2022 A9-0356/468

Grozījums Nr. 468
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza 
Direktīvu 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ļoti lielas tiešsaistes platformas 
piedāvā pakalpojuma saņēmējiem iespēju 
izvēlēties ieteikumu sistēmas no trešo 
pušu pakalpojumu sniedzējiem, ja tādas ir 
pieejamas. Šādas trešās puses piedāvā 
godīgu un nediskriminējošu piekļuvi tām 
pašām operētājsistēmas, tehniskā 
nodrošinājuma vai programmatūras 
iespējām, kas ir pieejamas vai tiek 
izmantotas, ja tiešsaistes platforma 
piedāvā savas ieteikumu sistēmas, kā arī 
piekļuvi snieguma un iesaistes 
mērījumiem. Ļoti lielas tiešsaistes 
platformas komerciāli neizmanto datus, 
kas iegūti vai saņemti no trešām 
personām, un nodrošina, ka jebkāda ar 
minētajām darbībām saistītu personas 
datu apstrāde atbilst Regulai (ES) 
2016/679, jo īpaši tās 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunktam un 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam. Tās drīkst ierobežot 
piekļuvi trešo pušu ieteikumu sistēmām 
tikai uz laiku, tad, kad tas ir obligāti 
nepieciešams tehnisku problēmu 
risināšanai, un ārkārtas gadījumos, kad to 
pamato pienākums saskaņā ar Direktīvas 
(ES) 2020/0359 18. pantu un 
Regulas (ES) 2016/679 32. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Šādus 
ierobežojumus skartajām trešām pusēm 
un padomei paziņo 24 stundu laikā. 
Padome var pieprasīt, lai šādi 
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ierobežojumi tiktu atcelti vai izmainīti, ja 
tā ar balsu vairākumu izlemj, ka tie ir 
nevajadzīgi vai nesamērīgi. 

Or. en

Pamatojums

In line with new Article 33a new and based on the IMCO INL (resolution 2020/2018(INL), 
par. 81 and Chapter VII). An interoperability requirement has been recommended in varying 
forms by the special advisers to European Commission Vice-President Margrethe Vestager, 
the UK’s Furman and digital advertising reviews, and the US Stigler Report. The EDPS 
recommends to consider introducing interoperability requirements for very large online 
platforms (EDPS opinion, par. 84-85). The concentration of power with a few large social 
media platforms means users have limited choice.
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14.1.2022 A9-0356/469

Grozījums Nr. 469
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza 
Direktīvu 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Sadarbspēja

1. Ļoti lielas tiešsaistes platformas savu 
pakalpojumu galvenās funkcijas padara 
sadarbspējīgas, lai nodrošinātu 
informācijas apmaiņu starp platformām 
ar trešām personām. Ļoti lielas tiešsaistes 
platformas publiski dokumentē visas 
lietotņu programmēšanas saskarnes, 
kuras tās dara pieejamas šādā nolūkā.
2. Ļoti lielas tiešsaistes platformas var 
ierobežot piekļuvi savām galvenajām 
funkcijām tikai uz laiku un ārkārtas 
apstākļos, ja to pamato pienākums 
saskaņā ar 18. pantu Direktīvā [XX] par 
pasākumiem, lai visā Savienībā 
nodrošinātu augstu kopēju kiberdrošības 
līmeni, ar ko atceļ 
Direktīvu (ES) 2016/1148, un 
Regulas (ES) 2016/679 32. panta 
1. punkta c) apakšpunktu. Šādus 
ierobežojumus skartajām trešām pusēm 
un padomei paziņo 24 stundu laikā. 
Padome var pieprasīt, lai šādi 
ierobežojumi tiktu atcelti vai izmainīti, ja 
tā ar balsu vairākumu izlemj, ka tie ir 
nevajadzīgi vai nesamērīgi.
3. Ļoti lielas tiešsaistes platformas 
nedrīkst sadarbspējas darbību laikā 
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iegūtos vai no trešām personām saņemtos 
datus izmantot komerciāli un citiem 
mērķiem, kā vien minēto darbību 
veikšanai. Jebkādai persondatu apstrādei 
saistībā ar minētajām darbībām ir 
jāatbilst Regulai (ES) 2016/679, jo īpaši 
tās 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam 
un 5. panta 1. punkta c) apakšpunktam.
4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, kuros precizē 1. punktā 
noteikto pienākumu raksturu un darbības 
jomu, tostarp atklātus standartus un 
protokolus, piemēram, lietotņu 
programmēšanas saskarnes.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Grozījums Nr. 470
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza 
Direktīvu 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Ilgtspējīga patēriņa standarti

Komisija saskaņā ar 34. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem atbalsta un 
veicina to brīvprātīgo standartu izstrādi 
un īstenošanu, kurus ir noteikušas 
Eiropas un starptautiskās standartizācijas 
iestādes saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1025/2021 attiecībā uz datu 
pietiekamību, lai samazinātu datu 
ģenerēšanu, jo īpaši datu plūsmu, tostarp 
ar to saistītās elektroenerģijas, ūdens un 
siltuma patēriņa un datu centru resursu 
samazināšanu.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Grozījums Nr. 471
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza 
Direktīvu 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Rīcības kodeksu pilsoņu asamblejas

Katram rīcības kodeksam izveido Eiropas 
pilsoņu asambleju, kas uzrauga rīcības 
kodeksa piemērošanas rezultātus, publiski 
apspriežas par galvenajām aktuālajām 
problēmām un sagatavo Komisijai 
ieteikumus publiskās politikas jomā. 
Eiropas pilsoņu asamblejas locekļus 
atlasa nejauši, lai nodrošinātu plašu 
Eiropas sabiedrības pārstāvību dzimuma, 
vecuma, atrašanās vietas un sociālā 
stāvokļa ziņā. Komisija var izdot 
norādījumus, lai sekmētu pilsoņu 
asambleju izveidi.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Grozījums Nr. 472
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza 
Direktīvu 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
50.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.a pants
Uzraudzības maksa

Komisija piemēro gada maksu par ļoti 
lielu tiešsaistes platformu uzraudzību, kā 
noteikts 25. pantā. Šī maksa nav lielāka 
par izmaksām, kas rodas saistībā ar 
uzraudzības uzdevumiem, kas noteikti šīs 
regulas 25. līdz 33. pantā. Komisija 
saskaņā ar 69. pantu pieņem deleģētos 
aktus, ar ko nosaka aprēķināšanas 
metodes, kuras izmanto, lai šā panta 
īstenošanai noteiktu maksu, ko piemēro 
katrai lielajai tiešsaistes platformai, kā 
paredzēts 25. pantā. Šis pants neskar 
valstu kompetento iestāžu tiesības 
piemērot maksu, kā noteikts valsts tiesību 
aktos.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Grozījums Nr. 473
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts), ar ko groza 
Direktīvu 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
73. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā paejot trim gadiem no 
šīs regulas piemērošanas dienas Komisija 
pēc apspriešanās ar padomi novērtē 
padomes darbību un sniedz ziņojumu par 
to Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, ņemot vērā pirmos regulas 
piemērošanas gadus. Pamatojoties uz 
konstatējumiem un maksimāli ņemot vērā 
padomes viedokli, šim ziņojumam attiecīgā 
gadījumā pievieno priekšlikumu par šīs 
regulas grozījumiem attiecībā uz padomes 
struktūru.

4. Ne vēlāk kā paejot trim gadiem no 
šīs regulas piemērošanas dienas Komisija 
pēc apspriešanās ar padomi novērtē 
4. iedaļas piemērošanu, jo īpaši attiecībā 
uz to, vai ir jānodrošina efektīvāka un 
vienotāka ļoti lielām tiešsaistes 
platformām piemēroto noteikumu izpilde, 
un sniedz ziņojumu par to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
ņemot vērā pirmos regulas piemērošanas 
gadus. Pamatojoties uz konstatējumiem un 
maksimāli ņemot vērā padomes viedokli, 
šim ziņojumam attiecīgā gadījumā 
pievieno priekšlikumu par šīs regulas 
grozījumiem attiecībā uz Eiropas 
platformu uzraudzības struktūras izveidi 
padomē. Šo novērtēšanu veic ik pēc 
diviem gadiem.

Or. en


