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Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Vēršanās pret nelikumīgu saturu 
var tikt īstenota ātrāk un uzticamāk, ja 
tiešsaistes platformas veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
piešķirta prioritāte paziņojumiem, kurus 
iesniedz uzticamie signalizētāji, izmantojot 
šajā regulā noteiktos paziņošanas un rīcības 
mehānismus, neskarot prasību laicīgi, 
rūpīgi un objektīvi izskatīt visus šādos 
mehānismos iesniegtos paziņojumus un 
pieņemt attiecīgus lēmumus. Šāds uzticamā 
signalizētāja statuss būtu jāpiešķir nevis 
fiziskām personām, bet gan juridiskām 
personām, kuras cita starpā ir pierādījušas, 
ka tām ir īpašas zināšanas un kvalifikācija 
cīņā ar nelikumīgu saturu, ka tās pārstāv 
kolektīvās intereses un strādā rūpīgi un 
objektīvi. Šādas juridiskās personas var 
būt publiskas, piemēram, teroristiska satura 
gadījumā tās var būt Eiropas Savienības 
Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropols) valstu tiesībaizsardzības iestāžu 
vienības ziņošanai par interneta saturu vai 
nevalstiskas organizācijas un daļējas valsts 
iestādes, piemēram, Starptautiskās 
interneta uzticības līniju asociācijas 

(46) Vēršanās pret nelikumīgu saturu 
var tikt īstenota ātrāk un uzticamāk, ja 
tiešsaistes platformas veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
piešķirta prioritāte paziņojumiem, kurus 
iesniedz uzticamie signalizētāji, izmantojot 
šajā regulā noteiktos paziņošanas un rīcības 
mehānismus, neskarot prasību laicīgi, 
rūpīgi un objektīvi izskatīt visus šādos 
mehānismos iesniegtos paziņojumus un 
pieņemt attiecīgus lēmumus. Šāds uzticamā 
signalizētāja statuss būtu jāpiešķir nevis 
fiziskām personām, bet gan juridiskām 
personām, kuras cita starpā ir pierādījušas, 
ka tām ir īpašas zināšanas un kvalifikācija 
cīņā ar nelikumīgu saturu un ka tās strādā 
rūpīgi un objektīvi. Tās var būt publiskas 
struktūras, piemēram, teroristiska satura 
gadījumā tās var būt Eiropas Savienības 
Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropols) valstu tiesībaizsardzības iestāžu 
vienības ziņošanai par interneta saturu vai 
nevalstiskas organizācijas un daļējas valsts 
iestādes, piemēram, Starptautiskās 
interneta uzticības līniju asociācijas 
(INHOPE) ziņošanai par bērnu 
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(INHOPE) ziņošanai par bērnu 
pornogrāfiju tīkla organizācijas un 
organizācijas, kuru mērķis ir ziņot par 
nelikumīgiem rasistiskiem un 
ksenofobiskiem izteikumiem tiešsaistē. 
Intelektuālā īpašuma tiesību jomā uzticamā 
signalizētāja statusu var piešķirt nozares un 
tiesību turētāju organizācijām, ja tās ir 
pierādījušas atbilstību piemērojamajiem 
nosacījumiem. Nebūtu jāuzskata, ka šīs 
regulas noteikumi par uzticamajiem 
signalizētājiem liedz tiešsaistes platformām 
līdzīgi izskatīt tādu juridisku un fizisku 
personu iesniegtos paziņojumus, kurām 
nav piešķirts uzticamā signalizētāja statuss 
saskaņā ar šo regulu, un citādi sadarboties 
ar citām struktūrām saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp šo 
regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/79443.

pornogrāfiju tīkla organizācijas un 
organizācijas, kuru mērķis ir ziņot par 
nelikumīgiem rasistiskiem un 
ksenofobiskiem izteikumiem tiešsaistē. 
Intelektuālā īpašuma tiesību jomā uzticamā 
signalizētāja statusu var piešķirt nozares, 
juridiskām un tiesību turētāju 
organizācijām un personām, ja tās ir 
pierādījušas atbilstību piemērojamajiem 
nosacījumiem. Nebūtu jāuzskata, ka šīs 
regulas noteikumi par uzticamajiem 
signalizētājiem liedz tiešsaistes platformām 
līdzīgi izskatīt tādu juridisku un fizisku 
personu iesniegtos paziņojumus, kurām 
nav piešķirts uzticamā signalizētāja statuss 
saskaņā ar šo regulu, un citādi sadarboties 
ar citām struktūrām saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp šo 
regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/79443.

_________________ _________________
43 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par 
Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un 
ar kuru aizstāj un atceļ Padomes 
Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 
2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI 
(OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par 
Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un 
ar kuru aizstāj un atceļ Padomes 
Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 
2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI 
(OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Tiesību turētājiem vajadzētu būt iespējai iesniegt pārsūdzību bez uzticama signalizētāja 
starpniecības.
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(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
106.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(106a) Digitālo tirgu “uzmanības 
piesaistīšanas” profilēšanas 
darījumdarbības modelis, kurā algoritmi 
dod priekšroku pretrunīgam saturam un 
tādējādi veicina tā izplatību tiešsaistē, 
iedragā patērētāju uzticību digitālajiem 
tirgiem. Tādēļ ar šo regulu būtu jāizbeidz 
šī prakse un jānodrošina lietotājiem 
lielāka kontrole pār to, kā tiek atspoguļoti 
sarindojumi;

Or. en
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Regulas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja tiešsaistes tirdzniecības vietas 
un tiešsaistes veikali iepriekš ir izņēmuši, 
izdzēsuši vai atspējojuši piekļuvi 
nelikumīgām precēm un pakalpojumiem, 
tie veic visus pamatotus un samērīgus 
pasākumus, lai bloķētu, atspējotu vai 
neatgriezeniski izņemtu šo nelikumīgo 
saturu vai jebkādu identisku saturu.

Or. en

Pamatojums

Nesenais ECHA pētījums liecina, ka 95 % produktu, ko pārdod tiešsaistes tirdzniecības 
vietās, neatbilst Eiropas standartiem. Tāpēc ir svarīgi aizsargāt patērētājus no šiem riskiem. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


