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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
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) veiksmų kovojant su neteisėtu 
turiniu galima imtis greičiau ir patikimiau, 
kai interneto platformos imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pranešimams, 
kuriuos naudodamiesi pagal šį reglamentą 
privalomais pranešimo ir veiksmų 
mechanizmais teikia patikimi pranešėjai, 
suteikiama pirmenybė, nedarant poveikio 
reikalavimui tvarkyti visus per tuos 
mechanizmus pateiktus prašymus ir priimti 
dėl jų sprendimus laiku, kruopščiai ir 
objektyviai. Toks patikimo pranešėjo 
statusas turėtų būti suteiktas tik subjektams 
(ne fiziniams asmenims), kurie yra įrodę, 
be kita ko, kad turi nuodugnių žinių ir 
kompetencijos kovojant su neteisėtu 
turiniu, kad atstovauja kolektyviniams 
interesams ir kad dirba kruopščiai ir 
objektyviai. Tokie subjektai pagal savo 
pobūdį gali būti vieši, kaip antai, 
teroristinio turinio atveju, internetinės 
informacijos žymėjimo padaliniai 
nacionalinėse teisėsaugos institucijose arba 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūra (toliau – 
Europolas), arba tai gali būti 

(46) veiksmų kovojant su neteisėtu 
turiniu galima imtis greičiau ir patikimiau, 
kai interneto platformos imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pranešimams, 
kuriuos naudodamiesi pagal šį reglamentą 
privalomais pranešimo ir veiksmų 
mechanizmais teikia patikimi pranešėjai, 
suteikiama pirmenybė, nedarant poveikio 
reikalavimui tvarkyti visus per tuos 
mechanizmus pateiktus prašymus ir priimti 
dėl jų sprendimus laiku, kruopščiai ir 
objektyviai. Toks patikimo pranešėjo 
statusas turėtų būti suteiktas tik subjektams 
(ne fiziniams asmenims), kurie yra įrodę, 
be kita ko, kad turi nuodugnių žinių ir 
kompetencijos kovojant su neteisėtu turiniu 
ir kad dirba kruopščiai ir objektyviai. Tokie 
subjektai gali būti viešos įstaigos, kaip 
antai, teroristinio turinio atveju, 
internetinės informacijos žymėjimo 
padaliniai nacionalinėse teisėsaugos 
institucijose arba Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(toliau – Europolas), arba tai gali būti 
nevyriausybinės organizacijos ir pusiau 
viešos įstaigos, kaip antai organizacijos, 
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nevyriausybinės organizacijos ir pusiau 
viešos įstaigos, kaip antai organizacijos, 
priklausančios INHOPE karštųjų linijų 
tinklui, kuriam pranešama apie seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir 
organizacijos, įsipareigojusios pranešti apie 
neteisėtas rasizmo ir ksenofobijos išraiškas 
internete. Intelektinės nuosavybės teisių 
srityje patikimo pranešėjo statusas gali būti 
suteikiamas pramonės organizacijoms ir 
teisių turėtojams, jeigu jie įrodo, kad 
tenkina taikytinas sąlygas. Šiame 
reglamente nustatytų taisyklių dėl patikimų 
pranešėjų nederėtų aiškinti taip, kad jomis 
užkertamas kelias interneto platformoms 
panašiai elgtis su pranešimais, kuriuos 
teikia pagal šį reglamentą patikimo 
pranešėjo statuso neturintys subjektai ar 
asmenys, ir kitomis priemonėmis 
bendradarbiauti su kitais subjektais pagal 
taikytiną teisę, įskaitant šį reglamentą ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/79443;

priklausančios INHOPE karštųjų linijų 
tinklui, kuriam pranešama apie seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir 
organizacijos, įsipareigojusios pranešti apie 
neteisėtas rasizmo ir ksenofobijos išraiškas 
internete. Intelektinės nuosavybės teisių 
srityje patikimo pranešėjo statusas gali būti 
suteikiamas pramonės organizacijoms, 
teisėtoms ir teisių turėtojų organizacijoms 
ir asmenims, jeigu jie įrodo, kad tenkina 
taikytinas sąlygas. Šiame reglamente 
nustatytų taisyklių dėl patikimų pranešėjų 
nederėtų aiškinti taip, kad jomis būtų 
užkertamas kelias interneto platformoms 
panašiai elgtis su pranešimais, kuriuos 
teikia pagal šį reglamentą patikimo 
pranešėjo statuso neturintys subjektai ar 
asmenys, ir kitomis priemonėmis 
bendradarbiauti su kitais subjektais pagal 
taikytiną teisę, įskaitant šį reglamentą ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/79443;

_________________ _________________
43 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, 
p. 53).

43 2016 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 
(Europolo), kuriuo pakeičiami ir 
panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 
2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 
2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, 
p. 53).

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojai turėtų turėti galimybę teikti skundus nesikreipdami į patikimą pranešėją.
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Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Salvatore De Meo, Luisa Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Isabel 
Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, César Luena, Aldo Patriciello, Dino 
Giarrusso, Nacho Sánchez Amor

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
106 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(106a) skaitmeninių rinkų, kuriose 
algoritmai teikia pirmenybę prieštaringam 
turiniui ir taip prisideda prie jo sklaidos 
internete, vadinamasis dėmesio siekiantis 
verslo modelis kenkia vartotojų 
pasitikėjimui skaitmeninėmis rinkomis. 
Todėl šiuo reglamentu reikėtų nutraukti 
šią praktiką ir suteikti naudotojams 
daugiau galimybių kontroliuoti reitingų 
pateikimą;

Or. en
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Pakeitimas 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

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
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu elektroninės prekyvietės ir 
internetinės parduotuvės anksčiau 
pašalino, ištrynė arba deaktyvavo prieigą 
prie neteisėtų prekių ir paslaugų, jos 
imasi visų pagrįstų ir proporcingų 
veiksmų, kad užblokuotų, deaktyvuotų 
arba visam laikui pašalintų šį neteisėtą 
turinį arba jam tapatų turinį.

Or. en

Pagrindimas

Naujausias ECHA tyrimas rodo, kad 95 proc. elektroninėse prekyvietėse parduodamų 
produktų neatitinka Europos Sąjungos normų. Todėl svarbu apsaugoti vartotojus nuo šių 
pavojų. https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-
8_en.pdf/ccf2c453-da0e-c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


