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14.1.2022 A9-0356/474

Grozījums Nr. 474
Cristian-Silviu Buşoi
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

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

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifisko raksturu un atbilstīgo 
nepieciešamību piemērot to sniedzējiem 
noteiktus īpašus pienākumus, plašākā šajā 
regulā definētajā mitināšanas pakalpojumu 
kategorijā jānošķir tiešsaistes platformu 
apakškategorija. Tādas tiešsaistes 
platformas kā sociālie tīkli vai tiešsaistes 
tirdzniecības vietas būtu jādefinē kā 
mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri ne 
tikai uzglabā informāciju, ko pakalpojuma 
saņēmēji sniedz pēc viņu pieprasījuma, bet 
arī izplata šo informāciju sabiedrībai pēc 
viņu pieprasījuma. Taču, lai izvairītos no 
pārāk plašu pienākumu noteikšanas, 
mitināšanas pakalpojumu sniedzējus 
nevajadzētu uzskatīt par tiešsaistes 
platformām, ja informācijas izplatīšana 
sabiedrībai veido tikai nenozīmīgu cita 
pakalpojuma papildelementu, kurš 
objektīvu tehnisku iemeslu dēļ nav 
izmantojams bez galvenā pakalpojuma, un 
tā integrācija nav līdzeklis tiešsaistes 
platformām piemērojamo šīs regulas 
noteikumu apiešanai. Piemēram, šādu 
elementu varētu veidot tiešsaistes 
laikraksta komentāru sadaļa, ja ir skaidrs, 
ka tā ir papildinājums galvenajam 
pakalpojumam, kas ir ziņu publicēšana, 
pamatojoties uz izdevēja redakcionālo 
atbildību.

(13) Ņemot vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifisko raksturu un atbilstīgo 
nepieciešamību piemērot to sniedzējiem 
noteiktus īpašus pienākumus, plašākā šajā 
regulā definētajā mitināšanas pakalpojumu 
sniedzēju kategorijā ir jānošķir tiešsaistes 
platformu apakškategorija. Tādas 
tiešsaistes platformas kā sociālie tīkli, 
satura koplietošanas platformas, 
tiešraides straumēšanas platformas vai 
tiešsaistes tirdzniecības vietas būtu jādefinē 
kā mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri 
ne tikai uzglabā informāciju, ko 
pakalpojuma saņēmēji sniedz pēc viņu 
pieprasījuma, bet arī izplata šo informāciju 
sabiedrībai — atkal pēc tās pieprasījuma 
— vai citādi aktīvi piedalās lietotāju 
radīta satura izplatīšanā. 
Meklētājprogrammas un līdzvērtīgus 
pakalpojumus arī var uzskatīt par 
tiešsaistes platformām, ja šie pakalpojumi 
atbilst šajā regulā iekļautajai tiešsaistes 
platformas definīcijai. Taču, lai izvairītos 
no pārāk plašu pienākumu noteikšanas, 
mitināšanas pakalpojumu sniedzējus 
nevajadzētu uzskatīt par tiešsaistes 
platformām, ja informācijas izplatīšana 
sabiedrībai veido tikai nenozīmīgu cita 
pakalpojuma papildelementu, kurš 
objektīvu tehnisku iemeslu dēļ nav 
izmantojams bez otra — galvenā — 
pakalpojuma, un tā integrācija par 
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tiešsaistes platformām piemērojamo šīs 
regulas noteikumu apiešanas līdzekli 
uzskatāma nav. Piemēram, par šādu 
elementu varētu uzskatīt tiešsaistes 
laikraksta komentāru sadaļu, ja ir skaidrs, 
ka tā ir papildinājums galvenajam 
pakalpojumam, kas ir ziņu publicēšana, 
pamatojoties uz izdevēja redakcionālo 
atbildību.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Grozījums Nr. 475
Cristian-Silviu Buşoi
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
65.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65a) Ir vēlama sadarbspēja ar ļoti 
lielām tiešsaistes platformām, jo tā var 
radīt jaunas inovatīvu pakalpojumu 
attīstības iespējas, pārvarēt tehnoloģisko 
iesīksti un nodrošināt konkurenci un 
lietotāju izvēli. Šīs iespējas varētu ļaut 
saņēmējiem gūt labumu no 
starpplatformu mijiedarbības. Ļoti lielas 
tiešsaistes platformas varētu nodrošināt 
lietotņu programmēšanas saskarni, ar 
kuras palīdzību trešo personu platformas 
un to saņēmēji var mijiedarboties ar 
platformas piedāvāto galveno 
pakalpojumu pamatfunkcijām un 
saņēmējiem. Galvenās funkcijas varētu 
ietvert spēju saņemt informāciju no 
konkrētiem kontiem, dalīties ar sniegto 
saturu un reaģēt uz to. Turklāt ļoti lielas 
tiešsaistes platformas varētu nodrošināt, 
ka to pakalpojumu galvenās funkcijas ir 
sadarbspējīgas ar citām tiešsaistes 
platformām nolūkā nodrošināt platformu 
savstarpējo saziņu. Šai iespējai 
nevajadzētu ierobežot, traucēt un kavēt 
ļoti lielo tiešsaistes platformu spēju risināt 
drošības jautājumus, un tai vajadzētu būt 
atbilstīgai visiem to pienākumiem, it īpaši 
attiecībā uz pamattiesībām un privātuma 
aizsardzību. Komisijai būtu jāprasa 
Eiropas standartizācijas iestādēm 
izstrādāt vajadzīgos tehniskos 
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sadarbspējas standartus, piemēram, 
protokolu par sadarbspēju un datu 
sadarbspēju un pārnesamību.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Grozījums Nr. 476
Cristian-Silviu Buşoi
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
65.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65b) Kad beidzas līgums ar platformas 
lietotāju, ļoti lielām tiešsaistes platformām 
būtu jānodrošina novērtējumu 
pārnesamība uz cita platformas operatora 
reputācijas sistēmu. Pārredzamības 
nodrošināšanas nolūkā būtu iepriekš 
jāsniedz informācija par procesiem, 
tehniskajām prasībām, termiņiem un 
maksām, ko piemēro, ja platformas 
lietotājs vēlas pārnest novērtējumus uz 
cita platformas operatora reputācijas 
sistēmu. Platformas uzņemošajam 
operatoram, publiskojot novērtējumus, 
kas ir importēti no citas platformas, būtu, 
cik vien iespējams, jānorāda šādu 
novērtējumu izcelsme.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Grozījums Nr. 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri ir uzskatāmi par 
mikrouzņēmumiem, maziem vai vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) Ieteikuma 
2003/361/EK pielikuma izpratnē un 
kuriem pēc saprātīgiem pūliņiem nav 
izdevies saņemt juridiskā pārstāvja 
pakalpojumus, ir iespēja pieprasīt, lai tās 
dalībvalsts digitālo pakalpojumu 
koordinators, kurā attiecīgais uzņēmums 
plāno iecelt juridisko pārstāvi, palīdzētu 
turpmākai sadarbībai un ieteiktu 
iespējamos risinājumus, tostarp kolektīvās 
pārstāvības iespējas.

Or. en


