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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võttes arvesse asjaomaste teenuste 
eripära ja sellest tulenevat vajadust 
kehtestada nende teenuste osutajate suhtes 
teatavad erikohustused, on vaja käesolevas 
määruses määratletud majutusteenuste 
osutajate laiema kategooria raames eristada 
digiplatvormide alamkategooriat. 
Digiplatvormid, nagu sotsiaalvõrgustikud 
või internetipõhised kauplemiskohad, 
tuleks määratleda kui majutusteenuse 
pakkujad, kes mitte ainult ei talleta 
teenusesaajate taotlusel teenusesaajate 
esitatud teavet, vaid ka levitavad seda 
teavet viimaste taotlusel üldsusele. Samas 
selleks, et vältida ülemäära laialdaste 
kohustuste kehtestamist, ei tuleks 
digiplatvormidena käsitada selliseid 
veebimajutusteenuse osutajaid, kelle puhul 
teabe üldsusele levitamine on üksnes mõne 
teise teenuse vähetähtis kõrvalfunktsioon, 
mida ei saa objektiivsetel tehnilistel 
põhjustel kasutada kõnealust muud ehk 
põhiteenust kasutamata, ning kui selle 
funktsiooni teise teenusesse integreerimise 
eesmärk ei ole hoiduda käesoleva määruse 
alusel digiplatvormide suhtes 
kohaldatavate õigusnormide täitmisest. 
Viidatud funktsiooni näitena võib tuua 
digiajalehe kommentaaride osa, mille 
puhul on selge, et see on põhiteenuse – 
uudiste avaldamine kirjastaja toimetuse 
vastutusel – kõrvalteenus.

(13) Võttes arvesse asjaomaste teenuste 
eripära ja sellest tulenevat vajadust 
kehtestada nende teenuste osutajate suhtes 
teatavad erikohustused, on vaja käesolevas 
määruses määratletud majutusteenuste 
osutajate laiema kategooria raames eristada 
digiplatvormide alamkategooriat. 
Digiplatvormid, nagu sotsiaalvõrgustikud, 
sisujagamisplatvormid, reaalajas toimuva 
voogedastuse platvormid ja 
internetipõhised kauplemiskohad, tuleks 
määratleda kui majutusteenuse pakkujad, 
kes mitte ainult ei talleta teenusesaajate 
taotlusel teenusesaajate esitatud teavet, 
vaid ka levitavad seda teavet viimaste 
taotlusel üldsusele, või kellel on kasutajate 
loodud sisu levitamisel muu aktiivne roll. 
Digiplatvormidena võib käsitada ka 
otsingumootoreid ja samaväärseid 
teenuseid, kui teenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
digiplatvormi määratlusele. Samas selleks, 
et vältida ülemäära laialdaste kohustuste 
kehtestamist, ei tuleks digiplatvormidena 
käsitada selliseid veebimajutusteenuse 
osutajaid, kelle puhul teabe üldsusele 
levitamine on üksnes mõne teise teenuse 
vähetähtis kõrvalfunktsioon, mida ei saa 
objektiivsetel tehnilistel põhjustel kasutada 
kõnealust muud ehk põhiteenust 
kasutamata, ning kui selle funktsiooni teise 
teenusesse integreerimise eesmärk ei ole 
hoiduda käesoleva määruse alusel 
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digiplatvormide suhtes kohaldatavate 
õigusnormide täitmisest. Viidatud 
funktsiooni näitena võib tuua digiajalehe 
kommentaaride osa, mille puhul on selge, 
et see on põhiteenuse – uudiste avaldamine 
kirjastaja toimetuse vastutusel – 
kõrvalteenus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65a) Soovitav on tagada 
koostalitlusvõime väga suurte 
digiplatvormidega, mis võib luua uusi 
võimalusi uuenduslike teenuste 
arendamiseks, lahendada tehnoloogilise 
kinnistumise probleemi ning tagada 
konkurentsi ja kasutajate 
valikuvõimalused. Tänu nendele 
võimalustele peaks teenusesaajatel olema 
võimalik saada kasu 
platvormidevahelisest koostoimest. Väga 
suured digiplatvormid võivad pakkuda 
rakendusliidest, mille kaudu saavad 
kolmandatest isikutest platvormid ja 
nende teenusesaajad kasutada 
rakendusliidese põhifunktsioone ja teha 
platvormi põhiteenuste saajatega 
koostööd. Põhifunktsioonide hulka võib 
kuuluda õigus saada teatavatelt kontodelt 
teavet, jagada esitatud sisu ja sellele 
reageerida. Väga suured digiplatvormid 
võiksid ühtlasi muuta oma teenuste 
põhifunktsioonid teiste digiplatvormidega 
koostalitlusvõimeliseks, et võimaldada 
platvormiülest teabevahetust. Selle 
võimalusega ei tohi piirata, takistada ega 
aeglustada väga suurte digiplatvormide 
võimet lahendada turvalisusküsimusi ning 
see peaks olema kooskõlas kõigi nende 
kohustustega, mis puudutavad eelkõige 
põhiõigusi ja eraelu puutumatuse kaitset. 
Komisjon peaks Euroopa 
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standardiorganisatsioonidelt nõudma, et 
nad koostaksid koostalitlusvõime kohta 
vajalikud tehnilised standardid, nt 
protokolli koostalitlusvõime ning andmete 
koostalitlusvõime ja ülekantavuse kohta.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65b) Väga suured digiplatvormid 
peaksid tagama, et kui platvormi ja 
kasutaja vaheline leping lõpeb, on 
võimalik hinnangud teise 
platvormioperaatori hindamissüsteemi üle 
kanda. Läbipaistvuse huvides tuleks 
eelnevalt esitada teave protsesside, 
tehniliste nõuete, ajakavade ja tasude 
kohta, mida kohaldatakse, kui platvormi 
kasutaja soovib hinnanguid teise 
platvormioperaatori hindamissüsteemi üle 
kanda. Teiselt platvormilt imporditud 
hinnangute kuvamisel peab need 
importinud platvormioperaator võimaluse 
korral märkima, kust hinnang pärineb.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Vahendusteenuste osutajatel, kes 
kvalifitseeruvad mikro-, väikesteks või 
keskmise suurusega ettevõtjateks (VKEd) 
soovituse 2003/361/EÜ lisa tähenduses ja 
kes ei ole pärast mõistlike jõupingutuste 
tegemist suutnud seadusliku esindaja 
teenuseid hankida, peab olema õigus 
taotleda, et selle liikmesriigi digiteenuste 
koordinaator, kus ettevõtja kavatseb 
seadusliku esindaja määrata, hõlbustaks 
edasist koostööd ja soovitaks võimalikke 
lahendusi, sealhulgas kollektiivse 
esindamise võimalusi.

Or. en


