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14.1.2022 A9-0356/493

Predlog spremembe 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Čeprav bi se pogodbena svoboda 
ponudnikov posredniških storitev načeloma 
morala upoštevati, je v interesu 
preglednosti za zaščito prejemnikov 
storitve in da se preprečijo nepošteni ali 
pristranski izidi, primerno določiti 
nekatera pravila glede vsebine, uporabe in 
izvrševanja pogojev poslovanja navedenih 
ponudnikov.

(38) Čeprav bi se pogodbena svoboda 
ponudnikov posredniških storitev načeloma 
morala upoštevati, je v interesu varstva 
temeljnih pravic, zlasti svobode izražanja 
in obveščanja, preglednosti, zaščite 
prejemnikov storitve in preprečevanja 
diskriminatornih, nepoštenih ali 
pristranskih izidov primerno določiti 
nekatera pravila glede vsebine, uporabe in 
izvrševanja pogojev poslovanja navedenih 
ponudnikov. Pogoji poslovanja ne 
omejujejo svobode govora, javne razprave 
ali polnega dostopa do storitve za 
posamezne uporabnike na podlagi 
njihovega prepričanja, razen če kakšna 
informacija ni združljiva z opredeljenim 
namenom storitve. Poleg tega, kadar zelo 
velike spletne platforme dovolijo javno 
razpravo na svojih storitvah, ne bi smele 
omejiti dostopa do informacij pravnim 
organizacijam javnega interesa, na primer 
političnim strankam ali nepridobitnim 
organizacijam, tako da jim preprečijo 
dostop do svojih storitev. V tem primeru bi 
lahko odstranitev specifične nezakonite 
spletne vsebine lahko privedla do 
odločitve, da se prejemnikov račun 
začasno onemogoči ali ukine. Zlasti je 
treba zagotoviti, da so pogoji poslovanja 
zapisani v jasnem in nedvoumnem jeziku 
in v skladu z veljavnim pravom Unije in 
nacionalnim pravom. Pogoji poslovanja bi 
morali vključevati informacije o vseh 
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politikah, postopkih, ukrepih in orodjih, 
ki se uporabljajo za moderiranje vsebin, 
vključno z algoritemskim odločanjem in 
človeškim pregledom, ter o pravici do 
prenehanja uporabe storitve. Ponudniki 
posredniških storitev bi morali 
prejemnikom storitev zagotoviti tudi 
jedrnat in lahko berljiv povzetek glavnih 
elementov pogojev poslovanja, vključno s 
pravnimi sredstvi, ki so na voljo, pri čemer 
bi morali, kadar je to ustrezno, uporabiti 
grafične elemente, kot so ikone.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „spletna storitev družbenega 
mreženja“ pomeni platformo, ki končnim 
uporabnikom omogoča, da se povezujejo, 
si izmenjujejo informacije, se spoznavajo 
in komunicirajo med seboj prek več 
naprav ter zlasti preko klepetov, objav, 
videa in priporočil;

Or. en

Obrazložitev

Uvedba spletne storitve družabnega mreženja je potrebna, da bi bil predlog celovit in da bi 
vzpostavili sorazmerni sklop pravil za zalo velike spletne platforme. V nasprotnem primeru 
Parlament tvega, da ne bo obravnaval najvidnejših izzivov, ki jih te platforme predstavljajo za 
javne in posamezne uporabnike. Predlagana opredelitev je usklajena s stališčem Parlamenta 
o aktu o digitalnih trgih, ki deležnikom zagotavlja dodatno pravno varnost in predvidljivost.
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14.1.2022 A9-0356/495

Predlog spremembe 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudnik spletnih storitev 
družbenega mreženja, ki je v skladu s 
členom 25 določen kot zelo velika spletna 
platforma, na zahtevo koordinatorja 
digitalnih storitev države članice, v kateri 
ta ponudnik ponuja svoje storitve, 
imenuje pravnega zastopnika v tej državi 
članici.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Predlog spremembe 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Izjemoma je država članica 
pristojna v primeru, ko nacionalni 
pristojni organi nadzorujejo ali izvršujejo 
obveznosti, naložene ponudniku v okviru 
te uredbe, če je ponudnik spletna storitev 
družbenega mreženja, določen kot zelo 
velika spletna platforma v skladu s 
členom 25, in ponuja storitve 
uporabnikom v tej državi članici.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Predlog spremembe 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prejemniki storitve imajo pravico, da pri 
koordinatorju digitalnih storitev države 
članice prebivališča ali sedeža prejemnika 
vložijo pritožbo zaradi domnevne kršitve te 
uredbe zoper ponudnike posredniških 
storitev. Koordinator digitalnih storitev 
oceni pritožbo in jo po potrebi pošlje 
koordinatorju digitalnih storitev v državi 
sedeža. Kadar je za pritožbo pristojen drug 
pristojni organ v državi članici, koordinator 
digitalnih storitev, ki je prejel pritožbo, 
pošlje pritožbo navedenemu organu.

Prejemniki storitve imajo pravico, da pri 
koordinatorju digitalnih storitev države 
članice prebivališča ali sedeža prejemnika 
vložijo pritožbo zaradi domnevne kršitve te 
uredbe zoper ponudnike posredniških 
storitev. Med tem postopkom imata obe 
strani pravico biti zaslišani in biti 
ustrezno obveščeni o stanju postopka. 
Koordinator digitalnih storitev oceni 
pritožbo in jo po potrebi brez 
nepotrebnega odlašanja pošlje 
koordinatorju digitalnih storitev v državi 
sedeža. Oceno pritožbe je mogoče 
dopolniti z mnenjem koordinatorja 
digitalnih storitev države članice, v kateri 
prejemnik prebiva ali ima sedež, o tem, 
kako bi bilo treba zadevo obravnavati, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati nacionalno 
pravo in družbeno-kulturni kontekst 
zadevne države članice. Kadar je za 
pritožbo pristojen drug pristojni organ v 
državi članici, jo koordinator digitalnih 
storitev, ki jo je prejel, brez nepotrebnega 
odlašanja pošlje navedenemu organu.

Or. en


