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14.1.2022 A9-0356/474

Pakeitimas 474
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 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
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atsižvelgiant į konkrečias 
atitinkamų paslaugų charakteristikas ir 
susijusį poreikį nustatyti jų teikėjams tam 
tikras konkrečias prievoles, didesnėje 
prieglobos paslaugų teikėjų, kaip apibrėžta 
šiame reglamente, kategorijoje reikia 
išskirti interneto platformų pakategorę. 
Interneto platformos, kaip antai socialiniai 
tinklai ar elektroninės prekyvietės, turėtų 
būti apibrėžiamos kaip prieglobos paslaugų 
teikėjai, kurie ne tik saugo jų prašymu 
paslaugos gavėjų pateiktą informaciją, bet 
ir platina tą informaciją visuomenei, vėlgi 
jų prašymu. Tačiau, siekiant išvengti 
pernelyg bendro pobūdžio prievolių 
nustatymo, prieglobos paslaugų teikėjų 
nereikėtų laikyti interneto platformomis, 
kai informacijos sklaida visuomenei tėra 
nedidelė ir tik papildoma kitos paslaugos 
funkcija ir tos funkcijos dėl objektyvių 
techninių priežasčių neįmanoma naudoti be 
tos kitos, pagrindinės paslaugos, o tos 
funkcijos integravimas nėra būdas išvengti 
šio reglamento taisyklių, taikomų interneto 
platformoms, taikymo. Pavyzdžiui, tokia 
funkcija galėtų būti komentarų skirsnis 
internetiniame laikraštyje, kai yra 
akivaizdu, kad ji yra papildoma 
pagrindinės žinių skelbimo paslaugos, už 
kurią redakcinė atsakomybė tenka leidėjui, 
funkcija;

(13) atsižvelgiant į konkrečias 
atitinkamų paslaugų charakteristikas ir 
susijusį poreikį nustatyti jų teikėjams tam 
tikras konkrečias prievoles, didesnėje 
prieglobos paslaugų teikėjų, kaip apibrėžta 
šiame reglamente, kategorijoje reikia 
išskirti interneto platformų pakategorę. 
Interneto platformos, kaip antai socialiniai 
tinklai, dalijimosi turiniu platformos, 
tiesioginės transliacijos platformos ar 
elektroninės prekyvietės, turėtų būti 
apibrėžiamos kaip prieglobos paslaugų 
teikėjai, kurie ne tik saugo jų prašymu 
paslaugos gavėjų pateiktą informaciją, bet 
ir platina tą informaciją visuomenei, vėlgi 
jų prašymu, arba kitaip aktyviai dalyvauja 
platinant naudotojų sukurtą turinį. 
Paieškos sistemos ir lygiavertės paslaugos 
taip pat gali būti laikomos interneto 
platformomis, jei šios paslaugos atitinka 
šiame reglamente nustatytą interneto 
platformos apibrėžtį. Tačiau, siekiant 
išvengti pernelyg bendro pobūdžio 
prievolių nustatymo, prieglobos paslaugų 
teikėjų nereikėtų laikyti interneto 
platformomis, kai informacijos sklaida 
visuomenei tėra nedidelė ir tik papildoma 
kitos paslaugos funkcija ir tos funkcijos dėl 
objektyvių techninių priežasčių neįmanoma 
naudoti be tos kitos, pagrindinės paslaugos, 
o tos funkcijos integravimas nėra būdas 
išvengti šio reglamento taisyklių, taikomų 
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interneto platformoms, taikymo. 
Pavyzdžiui, tokia funkcija galėtų būti 
komentarų skirsnis internetiniame 
laikraštyje, kai yra akivaizdu, kad ji yra 
papildoma pagrindinės žinių skelbimo 
paslaugos, už kurią redakcinė atsakomybė 
tenka leidėjui, funkcija;

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Pakeitimas 475
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 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
65 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65a) labai didelių interneto platformų 
sąveikumas yra pageidautinas, nes tai gali 
atverti naujas galimybes siekiant kurti 
naujoviškas paslaugas, pašalinti 
susaistymo pasekmes ir užtikrinti 
konkurenciją bei naudotojo pasirinkimą. 
Šios galimybės galėtų sudaryti sąlygas 
gavėjams pasinaudoti platformų 
tarpusavio sąveikos privalumais. Labai 
didelės interneto platformos gali siūlyti 
programų sąsają, per kurią trečiosios 
šalies platformos ir jų gavėjai galėtų 
naudotis pagrindinėmis funkcijomis ir 
bendrauti su pagrindinių platformos 
siūlomų paslaugų gavėjais. Į pagrindines 
funkcijas galėtų būti įtraukta galimybė 
gauti informaciją iš tam tikrų paskyrų, 
dalytis teikiamu turiniu ir į jį reaguoti. Be 
to, labai didelės interneto platformos 
galėtų užtikrinti, kad pagrindinės jų 
paslaugų funkcijos būtų sąveikios su 
kitomis interneto platformomis, siekiant 
sudaryti sąlygas komunikacijai tarp 
platformų. Ši galimybė neturėtų riboti, 
trukdyti ar vilkinti labai didelės interneto 
platformos gebėjimo spręsti saugumo 
klausimus ir atitikti visas pareigas, ypač 
susijusias su pagrindinėmis teisėmis ir 
privatumo apsauga. Komisija turėtų 
paprašyti Europos standartizacijos įstaigų 
parengti būtinus techninius sąveikos 
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standartus, pvz., sąveikumo protokolą ir 
duomenų sąveikumo ir perkeliamumo 
standartus;

Or. en
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Pakeitimas 476
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 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
65 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65b) labai didelė interneto platforma 
turėtų užtikrinti galimybę, pasibaigus 
platformos naudotojo sutarčiai, perkelti 
atsiliepimus į kito platformos operatoriaus 
reputacijos sistemą. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą, reikėtų iš anksto pateikti 
informaciją apie procesus, techninius 
reikalavimus, terminus ir mokesčius, 
taikomus, kai platformos naudotojas 
pageidauja perkelti atsiliepimus į kito 
platformos operatoriaus reputacijos 
sistemą. Rodant iš kitos platformos 
perkeltus atsiliepimus, kai įmanoma, 
priimančios platformos operatorius turėtų 
nurodyti tokių atsiliepimų kilmę;

Or. en



AM\1247044LT.docx PE702.829v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

14.1.2022 A9-0356/477

Pakeitimas 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 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
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai, 
kurie yra labai mažos, mažos ar vidutinės 
įmonės (MVĮ), kaip apibrėžta 
Rekomendacijos 2003/361/EB priede, ir 
kuriems, nepaisant įdėtų pastangų, 
nepavyko gauti teisinio atstovo paslaugų, 
turi galimybę paprašyti, kad valstybės 
narės, kurioje įmonė ketina įsteigti teisinį 
atstovą, skaitmeninių paslaugų 
koordinatorius padėtų toliau 
bendradarbiauti ir rekomenduotų galimus 
sprendimus, be kita ko, dėl kolektyvinio 
atstovavimo galimybių.

Or. en


