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15.1.2022 A9-0356/509

Pakeitimas 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) norėdamas būti atleistas nuo 
atsakomybės už prieglobos paslaugas, 
faktiškai sužinojęs apie neteisėtą turinį 
paslaugų teikėjas turėtų skubiai imtis 
veiksmų, kad pašalintų tokį turinį arba 
atimtų prieigą prie jo. Turinį reikėtų šalinti 
arba atimti prieigą prie jo laikantis 
saviraiškos laisvės principo. Paslaugų 
teikėjas gali gauti tokių faktinių žinių arba 
sužinoti, visų pirma, atlikęs tyrimus savo 
iniciatyva arba iš jam pagal šį reglamentą 
pateiktų asmenų ar kitų subjektų 
pranešimų, jeigu tokie pranešimai yra 
pakankamai tikslūs ir tinkamai pagrįsti, 
kad rūpestingas ekonominės veiklos 
vykdytojas galėtų pagrįstai nustatyti 
tariamai neteisėtą turinį, jį įvertinti ir 
prireikus imtis dėl jo veiksmų;

(22) norėdamas būti atleistas nuo 
atsakomybės už prieglobos paslaugas, 
sužinojęs apie neteisėtą turinio pobūdį ir 
taip turėdamas faktinių žinių ir būdamas 
tuo įsitikinęs paslaugų teikėjas turėtų 
skubiai imtis veiksmų, kad pašalintų tokį 
turinį arba atimtų prieigą prie jo. „Skubiai“ 
reiškia „kuo greičiau“ kalbant apie visą 
turinį, o „nedelsiant“ – tiesioginių 
transliacijų atveju ir tuomet, kai laikas 
yra itin svarbus šiam turiniui. Turinį 
reikėtų šalinti arba atimti prieigą prie jo 
laikantis aukšto lygio vartotojų apsaugos 
ir Pagrindinių teisių chartijos, įskaitant 
saviraiškos laisvės principą, teisę gauti ir 
perduoti informaciją ir idėjas be valdžios 
institucijos įsikišimo. Paslaugų teikėjas 
gali gauti faktinių žinių arba sužinoti apie 
neteisėtą turinio pobūdį, visų pirma, 
atlikęs tyrimus savo iniciatyva arba iš jam 
pagal šį reglamentą pateiktų asmenų ar kitų 
subjektų pranešimų, jeigu tokie pranešimai 
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yra pakankamai tikslūs ir tinkamai pagrįsti, 
kad rūpestingas prieglobos paslaugų 
teikėjas galėtų pagrįstai nustatyti tariamai 
neteisėtą turinį, jį įvertinti ir prireikus imtis 
dėl jo veiksmų. Kai paslaugų teikėjai 
veikia turėdami faktinių žinių, jiems 
turėtų būti taikomas šiame reglamente 
nurodytas atleidimas nuo atsakomybės;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad Skaitmeninių paslaugų aktas būtų prasmingas šalinant neteisėtą turinį arba 
atimant prieigą prie jo teikiant internetines paslaugas, Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti 
užtikrinta, kad visas turinys būtų pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo kuo greičiau, o 
tiesioginės transliacijos metu arba tuomet, kai laikas yra itin svarbus šiam turiniui, – iškart, 
atsižvelgiant į tai, kad šiais atvejais didžiąją ekonominės vertės dalį nulemia tiesioginė 
transliacija.
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15.1.2022 A9-0356/510

Pakeitimas 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) nors šio reglamento II skyriaus 
taisyklės yra daugiausia susijusios su 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų atleidimu 
nuo atsakomybės, svarbu priminti, kad, 
neatsižvelgiant į paprastai svarbų tokių 
paslaugų teikėjų vaidmenį, neteisėto turinio 
ir veiklos internete problemos nereikėtų 
spręsti sutelkiant dėmesį tik į jų 
atsakomybę ir pareigas. Kai įmanoma, 
trečiosios šalys, kurioms daro poveikį 
internete perduodamas ar saugomas 
neteisėtas turinys, turėtų stengtis išspręsti 
su tokiu turiniu susijusius konfliktus 
neįtraukdami atitinkamų tarpininkavimo 
paslaugų teikėjų. Kai tai numatyta 
taikytinose Sąjungos ir nacionalinės teisės 
normose dėl tokios atsakomybės 
nustatymo, paslaugos gavėjai turėtų būti 
laikomi atsakingais už neteisėtą turinį, kurį 

(26) nors šio reglamento II skyriaus 
taisyklės yra daugiausia susijusios su 
tarpininkavimo paslaugų teikėjų atleidimu 
nuo atsakomybės, svarbu priminti, kad, 
neatsižvelgiant į paprastai svarbų tokių 
paslaugų teikėjų vaidmenį, neteisėto turinio 
ir veiklos internete problemos nereikėtų 
spręsti sutelkiant dėmesį tik į jų 
atsakomybę ir pareigas. Kai tai numatyta 
taikytinose Sąjungos ir nacionalinės teisės 
normose dėl tokios atsakomybės 
nustatymo, paslaugos gavėjai turėtų būti 
laikomi atsakingais už neteisėtą turinį, kurį 
jie teikia ir gali platinti pasinaudodami 
tarpininkavimo paslaugomis. Kai tinkama, 
kiti subjektai, kaip antai grupės 
moderatoriai uždaroje interneto aplinkoje, 
visų pirma didelių grupių atveju, taip pat 
turėtų padėti išvengti neteisėto turinio 
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jie teikia ir gali platinti pasinaudodami 
tarpininkavimo paslaugomis. Kai tinkama, 
kiti subjektai, kaip antai grupės 
moderatoriai uždaroje interneto aplinkoje, 
visų pirma didelių grupių atveju, taip pat 
turėtų padėti išvengti neteisėto turinio 
sklaidos internete, kaip numatyta 
taikytinuose teisės aktuose. Be to, kai yra 
būtina įtraukti informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjus, įskaitant tarpininkavimo 
paslaugų teikėjus, visus prašymus ar 
nurodymus dėl tokio įtraukimo paprastai 
reikėtų adresuoti subjektui, kuris techniškai 
ir praktiškai geba imtis veiksmų prieš 
konkrečius neteisėto turinio objektus, kad 
užkirstų kelią bet kokiam galimam 
esančios ir prieinamos informacijos, kuri 
nėra neteisėtas turinys, neigiamam 
poveikiui, ir kuo labiau jį sumažintų;

sklaidos internete, kaip numatyta 
taikytinuose teisės aktuose. Be to, kai yra 
būtina įtraukti informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjus, įskaitant tarpininkavimo 
paslaugų teikėjus, visus prašymus ar 
nurodymus dėl tokio įtraukimo paprastai 
reikėtų adresuoti subjektui, kuris techniškai 
ir praktiškai geba imtis veiksmų prieš 
konkrečius neteisėto turinio objektus, kad 
užkirstų kelią bet kokiam galimam 
esančios ir prieinamos informacijos, kuri 
nėra neteisėtas turinys, neigiamam 
poveikiui, ir kuo labiau jį sumažintų;

Or. en

Pagrindimas

Taikant tokį metodą būtų sukurta sistema, pagal kurią šalys būtų priverstos kreiptis į 
galutinius vartotojus, o tarpininkams būtų suteikta galimybė nevykdyti pareigos uoliai ir 
skubiai pašalinti neteisėtą turinį internete (pavyzdžiui, pareiškiant, kad jie neturi techninių, 
operatyvinių ar sutartinių galimybių imtis veiksmų prieš neteisėtą turinį ir (arba) veiklą). 
Tokia sistema paprasčiausiai sumažintų platformų atskaitomybę, o ne ją padidintų, ir 
paneigtų visą Skaitmeninių paslaugų akto tikslą.
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15.1.2022 A9-0356/511

Pakeitimas 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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, 
įskaitant jų teisėtus interesus, ir išvengti 
diskriminacinių, neteisingų ar atsitiktinių 
rezultatų, reikia nustatyti tam tikras 
taisykles dėl tų paslaugų teikėjų nuostatų ir 
sąlygų turinio, taikymo ir vykdymo 
užtikrinimo. Tai reiškia, kad 
tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų 
kuo labiau atsižvelgti į atitinkamas 
žiniasklaidai taikomas taisykles ir 
nustatyti konkrečias procedūras, kuriomis 
užtikrinama, kad žiniasklaida būtų 
nedelsiant informuojama ir turėtų 
galimybę užginčyti bet kokią turinio 
moderavimo priemonę prieš ją 
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įgyvendinant. Nuostatomis ir sąlygomis 
neturėtų būti ribojama Chartijos 11 
straipsnyje įtvirtinta žiniasklaidos laisvė ir 
pliuralizmas. Visų pirma taip pat svarbu 
užtikrinti, kad nuostatos ir sąlygos 
suformuluotos aiškia ir nedviprasmiška 
kalba, laikantis taikytinos Sąjungos ir 
nacionalinės teisės. Nuostatose ir sąlygose 
turėtų būti 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

Suderinama su 12 straipsnio 1 dalies pakeitimais.
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15.1.2022 A9-0356/512

Pakeitimas 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) siekdami užtikrinti veiksmingą ir 
tinkamą verslo klientų atsekamumo 
prievolės taikymą nesudarant 
neproporcingos naštos, atitinkami 
tarpininkavimo paslaugų teikėjai prieš 
pradėdami teikti savo paslaugas, turėtų 
atlikti išsamius patikrinimus, kad 
patikrintų atitinkamų verslo klientų 
pateikiamos informacijos patikimumą, 
visų pirma naudodami laisvai prieinamas 
oficialias interneto duomenų bazes ar 
elektronines sąsajas, kaip antai 
nacionalinius prekybos registrus, arba 
prašydami atitinkamų verslo klientų 
pateikti patikimus patvirtinamuosius 
dokumentus, kaip antai tapatybės 
dokumentų, patvirtintų banko sąskaitų 
išrašų, įmonių pažymėjimų ir prekybos 
registrų pažymų kopijas. Vykdydami šią 
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prievolę jie taip pat gali naudotis kitais 
šaltiniais, kuriais galima pasinaudoti 
nuotoliniu būdu ir kurių patikimumo lygis 
yra panašus;

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis buvo pasiūlytas IMCO komiteto pranešimo projekte. Suderinama su 13a 
straipsnio pakeitimais.
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15.1.2022 A9-0356/513

Pakeitimas 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo nuostatose ir sąlygose 
tarpininkavimo paslaugų teikėjai pateikia 
informaciją apie visus apribojimus, 
kuriuos jie gali nustatyti dėl paslaugos 
gavėjų naudojantis paslauga pateiktos 
informacijos. Tokia informacija apima 
informaciją apie bet kokią politiką, 
procedūras, priemones ir įrankius, 
naudojamus turinio moderavimo tikslais, 
įskaitant algoritminį sprendimų priėmimą 
ir žmonių atliekamą peržiūrą. Ji 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai ir 
skelbiama viešai lengvai prieinamu 
formatu.

1. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai 
taiko sąžiningas, nediskriminacines ir 
skaidrias nuostatas ir sąlygas. 
Tarpininkavimo paslaugų teikėjai 
parengia tas nuostatas ir sąlygas aiškia, 
paprasta, suprantama ir nedviprasmiška 
kalba ir jas viešai skelbia lengvai 
prieinamu ir kompiuterio skaitomu 
formatu valstybės narės, kuriai skirta 
paslauga, kalbomis. Savo nuostatose ir 
sąlygose tarpininkavimo paslaugų teikėjai 
gerbia saviraiškos laisvę, žiniasklaidos 
laisvę ir pliuralizmą ir kitas pagrindines 
teises ir laisves, įtvirtintas Chartijoje, taip 
pat Sąjungos žiniasklaidai taikomas 
taisykles.

Or. en
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Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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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
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Verslo klientų atsekamumas

1. Tarpininkavimo paslaugų teikėjas 
užtikrina, kad verslo klientai galėtų 
naudotis jo paslaugomis tik tuo atveju, jei 
tarpininkavimo paslaugų teikėjas gavo šią 
informaciją:
a) verslo kliento vardą ir pavardę 
(pavadinimą), adresą, telefono numerį ir 
e. pašto adresą;
b) verslo kliento tapatybės nustatymo 
dokumento kopiją ar bet kokį kitą 
elektroninės atpažinties dokumentą, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 
straipsnyje1a;
c) verslo kliento banko sąskaitos 
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duomenis, jeigu verslo klientas yra fizinis 
asmuo;
d) jeigu verslo klientas yra užsiregistravęs 
prekybos registre ar panašiame viešajame 
registre, prekybos registrą, į kurį įrašytas 
verslo klientas, ir jo registracijos numerį 
ar lygiavertę atpažinties priemonę tame 
registre;
2. Gavęs tokią informaciją ir iki sutartinių 
santykių pabaigos tarpininkavimo 
paslaugų teikėjas deda pakankamai 
pastangų, kad įvertintų, ar 1 dalies a ir d 
punktuose nurodyta informacija yra 
patikima ir aktuali, naudodamasis bet 
kokia laisvai prieinama oficialia interneto 
duomenų baze ar valstybės narės ar 
Sąjungos suteikta internetine sąsaja arba 
prašydamas verslo kliento pateikti 
patvirtinamuosius dokumentus iš 
patikimų šaltinių.
3. Jeigu tarpininkavimo paslaugų teikėjas 
sužino, kad kuri nors 1 dalyje nurodyta iš 
atitinkamo verslo kliento gauta 
informacija yra netiksli ar neišsami, 
tarpininkavimo paslaugų teikėjas prašo 
verslo kliento nedelsiant arba per 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose 
nustatytą laikotarpį ištaisyti informaciją, 
kad būtų užtikrinta, kad visa informacija 
būtų tiksli ir išsami. Jeigu verslo klientas 
tokios informacijos neištaiso ar nepapildo, 
tarpininkavimo paslaugų teikėjas 
sustabdo paslaugos teikimą jam, kol 
nebus įvykdytas prašymas.
4. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai 
saugiai saugo pagal 1 ir 2 dalis gautą 
informaciją tiek, kiek trunka sutartiniai 
santykiai su atitinkamu verslo klientu. 
Vėliau informacija ištrinama.
5. Nepažeidžiant 2 dalies, tarpininkavimo 
paslaugų teikėjai atskleidžia informaciją 
trečiosioms šalims tik jeigu to 
reikalaujama pagal taikytinus teisės 
aktus, įskaitant 9 straipsnyje minėtus 
nurodymus ir bet kokį valstybių narių 
kompetentingų institucijų ar Komisijos 
nurodymą joms atliekant savo užduotis 
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pagal šį reglamentą.
6. Tarpininkavimo paslaugų teikėjai 
pateikia paslaugos gavėjams 1 dalies a ir 
d punktuose nurodytą informaciją aiškiai 
ir taip, kad prie jos būtų lengva prieiti ir 
kad ją būtų lengva suprasti.
_________________
1a 2014 m. liepos 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties 
ir elektroninių operacijų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, 
kuriuo panaikinama Direktyva 
1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis buvo pasiūlytas IMCO komiteto pranešimo projekte. Kad identifikavimo 
principas būtų veiksmingas, jis neturėtų būti taikomas tik elektroninėms prekyvietėms. 
Priešingai, visi informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, kuriais naudojamasi neteisėtam 
turiniui teikti, pvz., domenų vardų registrai, turinio teikimo tinklo paslaugų teikėjai, reklamos 
tinklai, turėtų būti įpareigoti imtis pagrįstų veiksmų siekiant sustabdyti neteisėtą veiklą, ją 
apriboti ir užkirsti jai kelią. Nepatikrinus tapatybės, vartotojai negalės naudotis 
veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.


