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Pakeitimas 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka (Skaitmeninių paslaugų aktas) ir dalinis Direktyvos 
2000/31/EB keitimas
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nors iš esmės reikėtų gerbti 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų laisvę 
sudaryti sutartis, skaidrumo sumetimais, 
taip pat siekiant apsaugoti paslaugos 
gavėjus ir išvengti neteisingų ar atsitiktinių 
rezultatų, reikia nustatyti tam tikras 
taisykles dėl tų paslaugų teikėjų nuostatų ir 
sąlygų turinio, taikymo ir vykdymo 
užtikrinimo;

(38) nors iš esmės reikėtų gerbti 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų laisvę 
sudaryti sutartis, pagrindinių teisių, visų 
pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, 
apsaugos, skaidrumo sumetimais, taip pat 
siekiant apsaugoti paslaugos gavėjus ir 
išvengti diskriminacinių, neteisingų ar 
atsitiktinių rezultatų, reikia nustatyti tam 
tikras taisykles dėl tų paslaugų teikėjų 
nuostatų ir sąlygų turinio, taikymo ir 
vykdymo užtikrinimo. Sąlygos jokiu būdu 
neriboja žodžio laisvės, viešų diskusijų ar 
visapusiškos prieigos prie paslaugos tam 
tikriems naudotojams dėl jų įsitikinimų, 
išskyrus atvejus, kai tam tikra informacija 
yra nesuderinama su deklaruojamu 
paslaugos tikslu. Be to, kai labai didelės 
interneto platformos sudaro sąlygas 
viešoms diskusijoms dėl jų paslaugų, jos 
neturėtų riboti galimybės susipažinti su 
informacija iš viešojo intereso teisinių 
organizacijų, pvz., politinių partijų ar 
pelno siekiančių organizacijų, atimant iš 
jų prieigą prie jų paslaugų. Tokiu atveju 
pašalinant konkretų neteisėtą turinį 
internete negali būti priimtas sprendimas 
sustabdyti arba nutraukti gavėjo paskyros 
veikimą. Visų pirma svarbu užtikrinti, kad 
nuostatos ir sąlygos suformuluotos aiškia 
ir nedviprasmiška kalba, laikantis 
taikytinos Sąjungos ir nacionalinės teisės. 
Nuostatose ir sąlygose turėtų būti 
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pateikiama informacija apie bet kokią 
politiką, procedūras, priemones ir 
įrankius, naudojamus turinio 
moderavimo tikslais, įskaitant algoritminį 
sprendimų priėmimą, žmogaus atliekamą 
peržiūrą, taip pat apie teisę nutraukti 
naudojimąsi paslauga. Tarpininkavimo 
paslaugų teikėjai taip pat turėtų paslaugų 
gavėjams pateikti glaustą ir lengvai 
suprantamą pagrindinių nuostatų ir 
sąlygų santrauką, įskaitant prieinamas 
teisių gynimo priemones, naudodami, kai 
tinkama, grafinius elementus, pavyzdžiui, 
piktogramas;

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka (Skaitmeninių paslaugų aktas) ir dalinis Direktyvos 
2000/31/EB keitimas
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) internetinė socialinio tinklo 
paslauga – platforma, kuri suteikia 
galimybę galutiniams naudotojams 
įvairiuose įrenginiuose užmegzti ryšį, 
dalytis informacija, ją rasti ir bendrauti 
tarpusavyje, visų pirma naudojantis 
pokalbiais, įrašais, vaizdo medžiaga ir 
rekomendacijomis;

Or. en

Pagrindimas

Norint parengti nuoseklų pasiūlymą ir nustatyti proporcingą taisyklių rinkinį labai didelėms 
interneto platformoms, būtina nustatyti internetinių socialinių tinklų paslaugų apibrėžtį. 
Priešingu atveju kyla pavojus, kad Parlamentui nepavyks išspręsti svarbiausių problemų, 
kurias tokios platformos kelia visuomenei ir pavieniams naudotojams. Siūloma apibrėžtis 
suderinta su Parlamento pozicija dėl Skaitmeninių rinkų akto, kuria suinteresuotiesiems 
subjektams papildomai užtikrinamas teisinis tikrumas ir nuspėjamumas.
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Pakeitimas 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka (Skaitmeninių paslaugų aktas) ir dalinis Direktyvos 
2000/31/EB keitimas
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Interneto socialinių tinklų 
paslaugų teikėjai, kurie pagal 25 straipsnį 
yra priskirti labai didelei interneto 
platformai, valstybėje narėje, kurioje šis 
paslaugų teikėjas siūlo savo paslaugas, 
skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus 
prašymu paskiria teisinį atstovą.

Or. en
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Pakeitimas 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka (Skaitmeninių paslaugų aktas) ir dalinis Direktyvos 
2000/31/EB keitimas
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Išimtiniais atvejais jurisdikcija 
priklauso valstybei narei, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
prižiūrėtų ir užtikrintų paslaugų teikėjui 
pagal šį reglamentą nustatytų pareigų 
vykdymą, kai paslaugų teikėjas yra 
internetinė socialinių tinklų paslauga, 
pagal 25 straipsnį paskirta labai didele 
interneto platforma ir teikia paslaugas 
naudotojams toje valstybėje narėje.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Pakeitimas 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka (Skaitmeninių paslaugų aktas) ir dalinis Direktyvos 
2000/31/EB keitimas
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugos gavėjai turi teisę pateikti skundą 
dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų, 
įtariamų pažeidus šį reglamentą, valstybės 
narės, kurioje paslaugos gavėjas gyvena ar 
yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų 
koordinatoriui. Skaitmeninių paslaugų 
koordinatorius įvertina skundą ir, kai 
tinkama, jį perduoda įsisteigimo valstybės 
narės skaitmeninių paslaugų 
koordinatoriui. Jeigu skundas patenka į 
kitos kompetentingos institucijos 
atsakomybės sritį skaitmeninių paslaugų 
koordinatoriaus valstybėje narėje, gavęs 
skundą jis jį perduoda tai institucijai.

Paslaugos gavėjai turi teisę pateikti skundą 
dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų, 
įtariamų pažeidus šį reglamentą, valstybės 
narės, kurioje paslaugos gavėjas gyvena ar 
yra įsisteigęs, skaitmeninių paslaugų 
koordinatoriui. Šio proceso metu abi šalys 
turi teisę būti išklausytos ir gauti 
atitinkamą informaciją apie proceso eigą. 
Skaitmeninių paslaugų koordinatorius 
įvertina skundą ir, kai tinkama, nepagrįstai 
nedelsdamas jį perduoda įsisteigimo 
valstybės narės skaitmeninių paslaugų 
koordinatoriui. Skundo vertinimas gali 
būti papildytas valstybės narės, kurioje 
gyvena ar yra įsisteigęs paslaugų gavėjas, 
skaitmeninių paslaugų koordinatoriaus 
nuomone dėl to, kaip klausimas turėtų 
būti išspręstas atsižvelgiant į nacionalinę 
teisę ir tam tikros valstybės narės 
socialines ir kultūrines aplinkybes. Jeigu 
skundas patenka į kitos kompetentingos 
institucijos atsakomybės sritį skaitmeninių 
paslaugų koordinatoriaus valstybėje narėje, 
gavęs skundą jis nepagrįstai nedelsdamas 
jį perduoda tai institucijai.

Or. en


