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14.1.2022 A9-0356/493

Grozījums Nr. 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai gan principā būtu jāievēro 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju 
līgumu slēgšanas brīvība, ir lietderīgi 
paredzēt konkrētus noteikumus par šo 
pakalpojumu sniedzēju noteikumu saturu, 
piemērošanu un izpildi ar mērķi nodrošināt 
pārredzamību un aizsargāt pakalpojuma 
saņēmējus, kā arī lai izvairītos no 
netaisnīgiem vai patvaļīgiem rezultātiem.

(38) Lai gan principā būtu jāievēro 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju 
līgumu slēgšanas brīvība, ir lietderīgi 
paredzēt konkrētus noteikumus par šo 
pakalpojumu sniedzēju noteikumu saturu, 
piemērošanu un izpildi ar mērķi nodrošināt 
pamattiesību, jo īpaši vārda un 
informācijas brīvības, aizsardzību, 
pārredzamību, pakalpojuma saņēmēju 
aizsardzību un izvairīšanos no 
diskriminējošiem, netaisnīgiem vai 
patvaļīgiem rezultātiem. Noteikumiem 
nekādā veidā nebūtu jāierobežo vārda 
brīvība, kā arī publiskas debates vai 
konkrētu lietotāju pilnīga piekļuve 
pakalpojumam, pamatojoties uz viņu 
pārliecību, ja vien informācija nav 
nesaderīga ar deklarēto pakalpojuma 
mērķi. Turklāt, ja ļoti lielas tiešsaistes 
platformas ļauj rīkot publiskas debates 
savās vietnēs, tām nevajadzētu ierobežot 
sabiedriskas nozīmes likumīgu 
organizāciju, piemēram, politisko partiju 
vai bezpeļņas organizāciju, piekļuvi 
informācijai, liedzot tām piekļuvi to 
pakalpojumiem. Šādā gadījumā konkrēta 
nelikumīga tiešsaistes satura izņemšanas 
rezultātā nevar tikt pieņemts lēmums 
apturēt vai slēgt saņēmēja kontu. Īpaši 
svarīgi ir nodrošināt, lai noteikumi būtu 
izstrādāti skaidrā un nepārprotamā 
valodā saskaņā ar piemērojamajiem 



AM\1247023LV.docx PE702.829v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Savienības un valsts tiesību aktiem. 
Noteikumos būtu jāietver informācija par 
visām rīcībpolitikām, procedūrām, 
pasākumiem un rīkiem, kas tiek izmantoti 
satura moderācijai, tostarp par lēmumu 
pieņemšanas algoritmiem, cilvēka veikto 
pārskatīšanu, kā arī par tiesībām 
pārtraukt pakalpojuma izmantošanu. 
Starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
būtu arī jāsniedz pakalpojumu 
saņēmējiem kodolīgs un viegli lasāms 
kopsavilkums par noteikumu galvenajiem 
elementiem, tostarp par pieejamajiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, attiecīgā 
gadījumā izmantojot grafiskus elementus, 
piemēram, ikonas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) “tiešsaistes sociālās tīklošanās 
pakalpojums” ir platforma, kas 
galalietotājiem nodrošina sakarus, 
koplietošanu, iepazīšanos un saziņu citam 
ar citu ar vairāku ierīču starpniecību, jo 
īpaši izmantojot tērzētavas, ziņas, 
videomateriālus un ieteikumus;

Or. en

Pamatojums

Tiešsaistes sociālās tīklošanās pakalpojuma definīcijas ieviešana ir nepieciešama, lai panāktu 
saskaņotu priekšlikumu un izveidotu samērīgu noteikumu kopumu ļoti lielām tiešsaistes 
platformām. Pretējā gadījumā Parlaments riskē nerisināt būtiskākās problēmas, ko šādas 
platformas rada sabiedrībai un individuāliem lietotājiem. Ierosinātā definīcija ir saskaņota ar 
Parlamenta nostāju par Digitālo tirgu aktu, kas ieinteresētajām personām nodrošina papildu 
juridisko noteiktību un paredzamību.
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14.1.2022 A9-0356/495

Grozījums Nr. 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiešsaistes sociālās tīklošanās 
pakalpojumu sniedzēji, kas saskaņā ar 
25. pantu ir noteikti kā ļoti lielas 
tiešsaistes platformas, pēc dalībvalsts, kur 
pakalpojumu sniedzējs piedāvā savus 
pakalpojumus, digitālo pakalpojumu 
koordinatora pieprasījuma ieceļ juridisko 
pārstāvi šajā dalībvalstī.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Grozījums Nr. 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
40. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izņēmuma kārtā dalībvalstij ir 
jurisdikcija attiecībā uz mērķi nodrošināt 
valsts kompetento iestāžu veiktu 
pārraudzību un izpildes kontroli pār 
pienākumiem, kas ar šo regulu noteikti 
pakalpojumu sniedzējam, ja pakalpojumu 
sniedzējs ir tiešsaistes sociālās tīklošanās 
pakalpojuma sniedzējs, kas noteikts kā 
ļoti liela tiešsaistes platforma saskaņā ar 
25. pantu un piedāvā pakalpojumus 
lietotājiem minētajā dalībvalstī.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Grozījums Nr. 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojuma saņēmējiem ir tiesības 
iesniegt sūdzību par starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju par šīs regulas 
pārkāpumu tās dalībvalsts digitālo 
pakalpojumu koordinatoram, kurā 
pastāvīgi dzīvo vai ir reģistrēts 
pakalpojumu saņēmējs. Digitālo 
pakalpojumu koordinators sūdzību izvērtē 
un attiecīgā gadījumā to pārsūta 
darījumdarbības vietas digitālo 
pakalpojumu koordinatoram. Ja par 
sūdzības izskatīšanu dalībvalstī atbild cita 
kompetentā iestāde, sūdzību saņēmušais 
digitālo pakalpojumu koordinators to 
pārsūta minētajai iestādei.

Pakalpojuma saņēmējiem ir tiesības 
iesniegt sūdzību par starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju par šīs regulas 
pārkāpumu tās dalībvalsts digitālo 
pakalpojumu koordinatoram, kurā 
pastāvīgi dzīvo vai ir reģistrēts 
pakalpojumu saņēmējs. Šīs procedūras 
laikā abām pusēm ir tiesības tikt 
uzklausītām un saņemt atbilstošu 
informāciju par procedūras norisi. 
Digitālo pakalpojumu koordinators sūdzību 
izvērtē un attiecīgā gadījumā bez 
nepamatotas kavēšanās to pārsūta 
iedibinājuma vietas digitālo pakalpojumu 
koordinatoram. Sūdzības novērtējumu var 
papildināt ar dalībvalsts, kurā dzīvo vai ir 
reģistrēts saņēmējs, digitālo pakalpojumu 
koordinatora atzinumu par to, kā 
jautājums būtu jārisina, ņemot vērā 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus un 
sociālo un kultūras kontekstu. Ja par 
sūdzības izskatīšanu dalībvalstī atbild cita 
kompetentā iestāde, sūdzību saņēmušais 
digitālo pakalpojumu koordinators bez 
nepamatotas kavēšanās to pārsūta 
minētajai iestādei.

Or. en


