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14.1.2022 A9-0356/493

Pozměňovací návrh 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
za skupinu ECR

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Přestože by v zásadě měla být 
respektována smluvní svoboda 
poskytovatelů zprostředkovatelských 
služeb, je vhodné stanovit určitá pravidla 
týkající se obsahu, uplatňování a vymáhání 
podmínek stanovených těmito 
poskytovateli v zájmu transparentnosti, 
ochrany příjemců služby a zabránění 
nespravedlivým či svévolným výsledkům.

(38) Přestože by v zásadě měla být 
respektována smluvní svoboda 
poskytovatelů zprostředkovatelských 
služeb, je vhodné stanovit určitá pravidla 
týkající se obsahu, uplatňování a vymáhání 
podmínek stanovených těmito 
poskytovateli v zájmu ochrany základních 
práv, zejména svobody projevu a svobody 
informací, transparentnosti, ochrany 
příjemců služby a zabránění 
diskriminačním, nespravedlivým či 
svévolným výsledkům. Podmínky nesmějí 
v žádném případě omezovat svobodu 
projevu, veřejnou diskusi ani plný přístup 
některých uživatelů ke službě na základě 
jejich přesvědčení, ledaže je určitá 
informace neslučitelná s deklarovaným 
účelem služby. Pokud navíc velmi velké 
online platformy umožňují veřejnou 
diskusi o svých službách, neměly by 
omezovat přístup právních organizací 
veřejného zájmu, např. politických stran 
nebo neziskových organizací, k 
informacím tím, že jim zabrání v přístupu 
ke svým službám. V takovém případě 
nesmí odstranění konkrétního 
nezákonného online obsahu vést k 
rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení 
účtu příjemců. Zejména je důležité zajistit, 
aby podmínky byly formulovány 
srozumitelně a jednoznačně v souladu s 
platným unijním a vnitrostátním právem. 
Podmínky by měly zahrnovat informace o 
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veškerých politikách, postupech, 
opatřeních a nástrojích používaných pro 
účely moderování obsahu, včetně 
algoritmického rozhodování, lidského 
přezkumu a informace o právu ukončit 
používání služby. Poskytovatelé 
zprostředkovatelských služeb by rovněž 
měli příjemcům služeb poskytnout stručné 
a snadno čitelné shrnutí hlavních prvků 
podmínek, včetně dostupných opravných 
prostředků, případně s využitím 
grafických prvků, jako jsou ikony.

Or. en

Odůvodnění

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Pozměňovací návrh 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
za skupinu ECR

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „službou online sociálních sítí“ 
platforma, která koncovým uživatelům 
umožňuje spojit se, sdílet, vyhledávat a 
komunikovat navzájem na více zařízeních, 
a to zejména prostřednictvím chatů, 
příspěvků, videí a doporučení;

Or. en

Odůvodnění

Zavedení definice služby online sociálních sítí je nezbytné pro dosažení soudržného návrhu a 
stanovení přiměřeného souboru pravidel pro velmi velké online platformy. V opačném 
případě hrozí, že Parlament nebude řešit nejvýznamnější výzvy, které tyto platformy 
představují pro veřejnost a jednotlivé uživatele. Navrhovaná definice je v souladu s postojem 
Parlamentu k aktu o digitálních trzích, který zúčastněným stranám poskytuje dodatečnou 
právní jistotu a předvídatelnost.
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14.1.2022 A9-0356/495

Pozměňovací návrh 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
za skupinu ECR

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé služeb online 
sociálních sítí označených podle článku 
25 jako velmi velká online platforma 
ustanoví právního zástupce v členském 
státě, ve kterém poskytovatel nabízí své 
služby, a to na žádost koordinátora 
digitálních služeb dotyčného členského 
státu.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Pozměňovací návrh 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
za skupinu ECR

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ve výjimečných případech je 
členský stát příslušný pro účely dohledu 
nad povinnostmi uloženými poskytovateli 
podle tohoto nařízení a jejich vymáhání ze 
strany příslušných vnitrostátních orgánů, 
pokud je poskytovatel službou online 
sociálních sítí označenou jako velmi velká 
online platforma podle článku 25 a nabízí 
služby uživatelům v tomto členském státě.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Pozměňovací návrh 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
za skupinu ECR

Zpráva A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjemci služby mají právo podat 
koordinátorovi digitálních služeb v 
členském státě, v němž má příjemce 
bydliště nebo je usazen, stížnost na 
poskytovatele zprostředkovatelských 
služeb kvůli údajnému porušení tohoto 
nařízení. Koordinátor digitálních služeb 
stížnost posoudí a případně ji předá 
koordinátorovi digitálních služeb v zemi 
usazení. Pokud stížnost spadá do 
působnosti jiného příslušného orgánu v 
jeho členském státě, předá koordinátor 
digitálních služeb obdrženou stížnost 
tomuto orgánu.

Příjemci služby mají právo podat 
koordinátorovi digitálních služeb v 
členském státě, v němž má příjemce 
bydliště nebo je usazen, stížnost na 
poskytovatele zprostředkovatelských 
služeb kvůli údajnému porušení tohoto 
nařízení. Během tohoto postupu mají obě 
strany právo být vyslyšeny a obdržet 
vhodné informace o stavu řízení. 
Koordinátor digitálních služeb stížnost 
posoudí a případně ji bez zbytečných 
prodlev předá koordinátorovi digitálních 
služeb v zemi usazení. Posouzení stížnosti 
může být doplněno stanoviskem 
koordinátora digitálních služeb členského 
státu, v němž má příjemce bydliště nebo je 
usazen, ohledně toho, jak by měla být 
záležitost vyřešena s ohledem na 
vnitrostátní právo a sociálně-kulturní 
kontext daného členského státu. Pokud 
stížnost spadá do působnosti jiného 
příslušného orgánu v jeho členském státě, 
předá koordinátor digitálních služeb 
obdrženou stížnost bez zbytečných prodlev 
tomuto orgánu.

Or. en
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