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14.1.2022 A9-0356/474

Pozměňovací návrh 474
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k charakteristickým 
rysům dotyčných služeb a odpovídající 
potřebě uložit poskytovatelům těchto 
služeb určité zvláštní povinnosti je nutné v 
rámci širší kategorie poskytovatelů 
hostingových služeb, jak je vymezena v 
tomto nařízení, odlišit dílčí kategorii online 
platforem. Online platformy, jako jsou 
sociální sítě nebo internetová tržiště, by 
měly být definovány jako poskytovatelé 
hostingových služeb, kteří nejenže 
uchovávají informace poskytované 
příjemci služby na jejich žádost, nýbrž tyto 
informace rovněž veřejně šíří, a to opět na 
jejich žádost. Aby se však zabránilo 
uložení příliš obecných povinností, neměli 
by se poskytovatelé hostingových služeb 
považovat za online platformy, je-li 
veřejné šíření jen nepodstatným a čistě 
vedlejším prvkem jiné služby a tento prvek 
nelze z objektivních technických důvodů 
použít bez této jiné, hlavní služby, a 
začlenění tohoto prvku neznamená 
obcházení použitelnosti pravidel 
stanovených v tomto nařízení, která se 
vztahují na online platformy. Tento prvek 
může představovat například sekce pro 
komentáře v internetových novinách, je-li 
zřejmé, že se jedná o vedlejší prvek hlavní 
služby představované vydáváním novin v 
rámci redakční odpovědnosti vydavatele.

(13) Vzhledem k charakteristickým 
rysům dotyčných služeb a odpovídající 
potřebě uložit poskytovatelům těchto 
služeb určité zvláštní povinnosti je nutné v 
rámci širší kategorie poskytovatelů 
hostingových služeb, jak je vymezena v 
tomto nařízení, odlišit dílčí kategorii online 
platforem. Online platformy, jako jsou 
sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, 
platformy pro živé vysílání nebo 
internetová tržiště, by měly být definovány 
jako poskytovatelé hostingových služeb, 
kteří nejenže uchovávají informace 
poskytované příjemci služby na jejich 
žádost, nýbrž tyto informace rovněž 
veřejně šíří, a to opět na jejich žádost, nebo 
se jinak aktivně účastní šíření obsahu 
vytvářeného uživateli. Za online platformy 
lze rovněž považovat vyhledávače a 
rovnocenné služby, pokud tyto služby 
naplňují definici online platformy 
stanovenou v tomto nařízení. Aby se však 
zabránilo uložení příliš obecných 
povinností, neměli by se poskytovatelé 
hostingových služeb považovat za online 
platformy, je-li veřejné šíření jen 
nepodstatným a čistě vedlejším prvkem 
jiné služby a tento prvek nelze z 
objektivních technických důvodů použít 
bez této jiné, hlavní služby, a začlenění 
tohoto prvku neznamená obcházení 
použitelnosti pravidel stanovených v tomto 
nařízení, která se vztahují na online 
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platformy. Tento prvek může představovat 
například sekce pro komentáře v 
internetových novinách, je-li zřejmé, že se 
jedná o vedlejší prvek hlavní služby 
představované vydáváním novin v rámci 
redakční odpovědnosti vydavatele.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Pozměňovací návrh 475
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65a) Interoperabilita s velmi velkými 
online platformami je žádoucí, neboť 
může vytvářet nové příležitosti pro rozvoj 
inovativních služeb, překonat efekt 
uzamčení a zajistit hospodářskou soutěž a 
uživatelskou volbu. Tyto možnosti by 
mohly příjemcům umožnit využívat 
vzájemné působení napříč platformami. 
Velmi velké online platformy mohou 
poskytovat rozhraní pro programování 
aplikací, jehož prostřednictvím mohou 
platformy třetích stran a jejich příjemci 
spolupracovat s hlavními funkcemi a 
příjemci hlavních služeb nabízených 
platformou. Hlavní funkce by mohly 
zahrnovat schopnost získávat informace z 
některých účtů, sdílet poskytnutý obsah a 
reagovat na něj. Velmi velké online 
platformy by navíc mohly zajistit 
interoperabilitu hlavních funkcí svých 
služeb s jinými online platformami, aby 
byla umožněna komunikace napříč 
platformami. Tato možnost by neměla 
omezovat, ztěžovat nebo brzdit schopnost 
velmi velkých online platforem řešit 
bezpečnostní otázky a měla by být v 
souladu se všemi jejich povinnostmi, 
zejména pokud jde o základní práva a 
ochranu soukromí. Komise by měla 
požádat evropské normalizační orgány o 
vypracování nezbytných technických 
norem pro interoperabilitu, jako je 
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protokol o interoperabilitě a 
interoperabilita a přenositelnost údajů.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Pozměňovací návrh 476
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65b) Velmi velké online platformy by 
měly zajistit přenositelnost recenzí do 
reputačního systému jiného provozovatele 
platformy po ukončení smlouvy mezi 
platformou a uživatelem. V zájmu 
transparentnosti by měly být předem 
poskytnuty informace o postupech, 
technických požadavcích, časových 
rámcích a poplatcích, které se uplatní v 
případě, že uživatel platformy chce 
přenést recenze do reputačního systému 
jiného provozovatele platformy. Při 
zobrazování recenzí převedených z jiné 
platformy by měl provozovatel přijímající 
platformy pokud možno uvést původ 
těchto recenzí.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Pozměňovací návrh 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb, kteří jsou 
mikropodniky nebo malými či středními 
podniky ve smyslu přílohy doporučení 
2003/361/ES a kterým se po vynaložení 
přiměřeného úsilí nepodařilo získat služby 
právního zástupce, mají možnost požádat 
koordinátora digitálních služeb členského 
státu, ve kterém chce jejich podnik získat 
právního zástupce, aby usnadnil další 
spolupráci a doporučil možná řešení, 
včetně možností pro kolektivní zastoupení.

Or. en


