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15.1.2022 A9-0356/509

Grozījums Nr. 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

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai izmantotu saistību izņēmumu 
attiecībā uz mitināšanas pakalpojumiem, 
pakalpojumu sniedzējam, iegūstot faktiskas 
ziņas par nelikumīgu saturu, būtu ātri 
jārīkojas, lai izņemtu attiecīgo saturu vai 
liegtu piekļuvi tam. Satura izņemšana vai 
liegums piekļūt tam būtu jāīsteno, ievērojot 
vārda brīvības principu. Pakalpojumu 
sniedzējs var jo īpaši iegūt šādas faktiskas 
ziņas, saskaņā ar šo regulu veicot 
izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas vai 
saņemot fizisku vai juridisku personu 
paziņojumus, ciktāl šādi paziņojumi ir 
pietiekami precīzi un pienācīgi pamatoti, 
lai rūpīgs uzņēmējs varētu pamatoti 
identificēt un novērtēt varbūtēji nelikumīgo 
saturu un attiecīgajā gadījumā vērsties pret 
to.

(22) Lai izmantotu atbrīvojumu no 
atbildības attiecībā uz mitināšanas 
pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējam, 
uzzinot par satura nelikumīgumu un 
tādējādi iegūstot faktiskas ziņas, būtu ātri 
jārīkojas, lai izņemtu attiecīgo saturu vai 
liegtu piekļuvi tam. “Ātri” nozīmē “cik 
ātri vien iespējams” attiecībā uz visu 
saturu un “nekavējoties” attiecībā uz tā 
brīža tiešraidēm un saturu, kam ir īpaši 
svarīgs laika faktors. Satura izņemšana vai 
liegums piekļūt tam būtu jāīsteno, ievērojot 
augsta līmeņa patērētāju tiesību 
aizsardzību un Pamattiesību hartu, 
tostarp vārda brīvības principu un tiesības 
saņemt un nodot informāciju un idejas 
bez publiskas iestādes iejaukšanās. 
Pakalpojumu sniedzējs var iegūt faktiskas 
ziņas par satura nelikumību, jo īpaši 
veicot izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas 
vai saņemot fizisku vai juridisku personu 
paziņojumus saskaņā ar šo regulu, ciktāl 
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šādi paziņojumi ir pietiekami precīzi un 
pienācīgi pamatoti, lai rūpīgs mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs varētu pamatoti 
identificēt un novērtēt varbūtēji nelikumīgo 
saturu un attiecīgajā gadījumā vērsties pret 
to. Kamēr pakalpojumu sniedzēji rīkojas, 
lai iegūtu faktiskas ziņas, tiem vajadzētu 
būt iespējai izmantot šajā regulā minētos 
atbrīvojumus no atbildības.

Or. en

Pamatojums

Lai Digitālo pakalpojumu aktam būtu jēga attiecībā uz nelikumīga satura izņemšanu no 
tiešsaistes pakalpojumiem vai piekļuves tam liegšanu, tam būtu jānodrošina, ka visa satura 
ātra izņemšana vai piekļuves tam liegšana tiek veikta pēc iespējas ātrāk un nekavējoties 
attiecībā uz tiešraidēm un saturu, kam ir īpaši svarīgs laika faktors, šajos gadījumos ņemot 
vērā, ka tiešraide ekonomiski ir visvērtīgākā.
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15.1.2022 A9-0356/510

Grozījums Nr. 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

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai arī šīs regulas II nodaļas 
noteikumi ir vērsti uz starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem piemērojamo 
saistību izņēmumu, ir svarīgi atgādināt, ka, 
neraugoties uz šo pakalpojumu sniedzēju 
vispārēji būtisko nozīmi, nelikumīgā satura 
un tiešsaistes darbību problēmas 
nevajadzētu risināt, tikai koncentrējoties uz 
viņu atbildību un pienākumiem. Trešām 
personām, kuras skar tiešsaistē nosūtītais 
vai uzglabātais nelikumīgais saturs, pēc 
iespējas jācenšas atrisināt ar šādu saturu 
saistītos konfliktus, neiesaistot attiecīgos 
starpniecības pakalpojumu sniedzējus. 
Pakalpojuma saņēmējiem būtu jāpiemēro 
atbildība par nelikumīgu saturu, kuru viņi 
iesniedz un iespējami izplata, izmantojot 
starpniecības pakalpojumus, ja tāda ir 
noteikta piemērojamajos Savienības un 

(26) Lai arī šīs regulas II nodaļas 
noteikumi ir vērsti uz starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem piemērojamo 
atbrīvojumu no atbildības, ir svarīgi 
atgādināt, ka, neraugoties uz šo 
pakalpojumu sniedzēju vispārēji būtisko 
nozīmi, nelikumīgā satura un tiešsaistes 
darbību problēmas nevajadzētu risināt, 
tikai koncentrējoties uz viņu atbildību un 
pienākumiem. Pakalpojuma saņēmējiem 
būtu jāpiemēro atbildība par nelikumīgu 
saturu, kuru viņi iesniedz un iespējami 
izplata, izmantojot starpniecības 
pakalpojumus, ja tāda ir noteikta 
piemērojamajos Savienības un valstu 
tiesību aktos. Citiem dalībniekiem, 
piemēram, grupu moderatoriem slēgtās 
tiešsaistes vidēs, jo īpaši lielu grupu 
gadījumā attiecīgos gadījumos saskaņā ar 
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valstu tiesību aktos. Citiem dalībniekiem, 
piemēram, grupu moderatoriem slēgtās 
tiešsaistes vidēs, jo īpaši lielu grupu 
gadījumā attiecīgos gadījumos saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem būtu arī 
jāpalīdz novērst nelikumīga satura 
izplatīšanu tiešsaistē. Turklāt, ja pastāv 
nepieciešamība iesaistīt informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējus, 
tostarp starpniecības pakalpojumu 
sniedzējus, visu veidu šādas iesaistīšanās 
pieprasījumi un rīkojumi būtu vispārīgi 
jāadresē tam dalībniekam, kuram ir 
tehniskas un operatīvas spējas vērsties pret 
konkrētajiem nelikumīgā satura 
elementiem, lai novērstu un mazinātu 
jebkādu iespējami negatīvo ietekmi uz 
tādas informācijas pieejamību, kura nav 
nelikumīgs saturs.

piemērojamajiem tiesību aktiem būtu arī 
jāpalīdz novērst nelikumīga satura 
izplatīšanu tiešsaistē. Turklāt, ja pastāv 
nepieciešamība iesaistīt informācijas 
sabiedrības pakalpojumu sniedzējus, 
tostarp starpniecības pakalpojumu 
sniedzējus, visu veidu šādas iesaistīšanās 
pieprasījumi un rīkojumi būtu vispārīgi 
jāadresē tam dalībniekam, kuram ir 
tehniskas un operatīvas spējas vērsties pret 
konkrētajiem nelikumīgā satura 
elementiem, lai novērstu un mazinātu 
jebkādu iespējami negatīvo ietekmi uz 
tādas informācijas pieejamību, kura nav 
nelikumīgs saturs.

Or. en

Pamatojums

Šāda pieeja radītu sistēmu, kurā puses būtu spiestas vērsties pie galalietotājiem un kurā 
starpniekiem tiktu dota iespēja izvairīties no jebkāda pienākuma rīkoties rūpīgi un ātri, lai 
izņemtu nelikumīgu saturu tiešsaistē, [sakot, piemēram, ka tiem nav tehnisku, operatīvu vai 
līgumisku spēju veikt pasākumus pret nelikumīgu saturu/darbību]. Šāda sistēma vienkārši 
samazinātu nevis palielinātu platformu pārskatatbildību un noliegtu pašu Digitālo 
pakalpojumu akta mērķi.



AM\1247074LV.docx PE702.829v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.1.2022 A9-0356/511

Grozījums Nr. 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

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 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, 
tostarp viņu likumīgo interešu, aizsardzību 
un izvairīšanos no diskriminējošiem, 
netaisnīgiem vai patvaļīgiem rezultātiem. 
Tas nozīmē, ka starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpievērš 
vislielākā uzmanība attiecīgajiem 
noteikumiem, kas piemērojami medijiem, 
un jāievieš īpašas procedūras, nodrošinot, 
ka mediji tiek nekavējoties informēti un 
tiem ir iespēja apstrīdēt jebkādu satura 
moderācijas pasākumu pirms tā 
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īstenošanas. Noteikumiem nebūtu 
jāierobežo mediju brīvība un plurālisms, 
kā noteikts Hartas 11. pantā. Jo īpaši, ir 
tikpat svarīgi nodrošināt, lai noteikumi 
būtu izstrādāti skaidrā un nepārprotamā 
valodā saskaņā ar piemērojamajiem 
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

Saskaņā ar izmaiņām 12. panta 1. punktā.
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15.1.2022 A9-0356/512

Grozījums Nr. 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

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Lai nodrošinātu efektīvu un 
pienācīgu šāda pienākuma piemērošanu 
attiecībā uz komerciālo lietotāju 
izsekojamību, neradot nesamērīgu slogu, 
attiecīgajiem starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem pirms pakalpojuma 
izmantošanas jāveic uzticamības 
pārbaudes, lai pārbaudītu attiecīgo 
komerciālo lietotāju sniegtās informācijas 
ticamību, jo īpaši izmantojot brīvi 
pieejamās oficiālās tiešsaistes datubāzes 
vai tiešsaistes saskarnes, piemēram, 
nacionālos komercreģistrus, vai pieprasot 
attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem 
iesniegt uzticamus apliecinošus 
dokumentus, piemēram, personu 
apliecinošu dokumentu kopijas, 
apstiprinātus bankas konta izrakstus, 
uzņēmumu apliecības un komercreģistra 
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apliecības. Tās var izmantot arī citus 
attālināti pieejamos avotus, kuri piedāvā 
līdzīgu uzticamības pakāpi, lai izpildītu šo 
pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Šis pants tika ierosināts IMCO komitejas ziņojuma projektā. Saskaņā ar izmaiņām 13.a 
pantā.
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15.1.2022 A9-0356/513

Grozījums Nr. 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

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos iekļauj 
informāciju par visiem viņu 
piemērotajiem viņu pakalpojuma 
izmantošanas ierobežojumiem, kas 
attiecas uz pakalpojuma saņēmēju sniegto 
informāciju. Šī informācija ietver 
informāciju par satura moderācijai 
izmantotajām politikas nostādnēm, 
procedūrām, pasākumiem un rīkiem, 
ieskaitot algoritmisko lēmumu 
pieņemšanu un cilvēku veiktām 
pārbaudēm. To izklāsta skaidrā un 
nepārprotamā valodā, un tā ir publiski 
pieejama viegli izmantojamā formātā.

1. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji izmanto taisnīgus, 
nediskriminējošus un pārredzamus 
noteikumus. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji šos noteikumus izstrādā skaidrā, 
vienkāršā, lietotājdraudzīgā un 
nepārprotamā valodā un tos dara publiski 
pieejamus viegli izmantojamā un 
mašīnlasāmā formātā tās dalībvalsts 
valodās, kurā pakalpojums tiek piedāvāts. 
Starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
savos noteikumos ievēro vārda brīvību, 
mediju brīvību un plurālismu un citas 
pamattiesības un brīvības, kā nostiprināts 
Hartā, kā arī Savienībā medijiem 
piemērojamos noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

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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15.1.2022 A9-0356/514

Grozījums Nr. 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, 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, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, 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, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

Ziņojums A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu 
izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Komerciālo lietotāju izsekojamība

1. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina, ka komerciālie 
lietotāji var izmantot viņa pakalpojumus 
tikai tad, ja starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs ir ieguvis šādu informāciju:
(a) komerciālā lietotāja vārds un 
uzvārds /nosaukums, adrese, tālruņa 
numurs un e-pasta adrese;
(b) komerciālā lietotāja identifikācijas 
dokumenta kopija vai jebkurš cits 
elektroniskas identifikācijas dokuments 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 910/20141a 
3. pantā noteikto;
(c) komerciālā lietotāja norēķinu 
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konta informācija, ja tas ir fiziska 
persona;
(d) ja komerciālais lietotājs ir 
reģistrēts komercreģistrā vai tamlīdzīgā 
publiskā reģistrā — komercreģistrs, kurā 
komerciālais lietotājs reģistrēts, un tā 
reģistrācijas numurs vai līdzvērtīgi šajā 
reģistrā iekļautie identifikācijas līdzekļi.
2. Saņemot šādu informāciju un līdz 
līgumisko attiecību izbeigšanai, 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs veic 
piemērotus pasākumus, lai novērtētu 
1. punkta a) un d) apakšpunktā minētās 
informācijas uzticamību un aktualitāti, 
izmantojot jebkuru tādu brīvi pieejamu 
oficiālu tiešsaistes datubāzi vai tiešsaistes 
saskarni, kuru dara pieejamu dalībvalstis 
vai Savienība, vai pieprasot 
komerciālajam lietotājam iesniegt 
uzticamu avotu izsniegtus apliecinošus 
dokumentus.
3. Ja starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs iegūst norādes par to, ka kāds 
no 1. punktā minētajiem informācijas 
elementiem, kas iegūti no attiecīgā 
komerciālā lietotāja, ir neprecīzs vai 
nepilnīgs, minētais starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs pieprasa 
komerciālajam lietotājam nekavējoties vai 
Savienības un valstu tiesību aktos 
noteiktajā laikposmā un nepieciešamajā 
apjomā izlabot šo informāciju, lai 
nodrošinātu, ka visa informācija ir 
precīza un pilnīga. Ja komerciālais 
lietotājs neizlabo vai nepapildina minēto 
informāciju, starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs aptur pakalpojumu sniegšanu 
komerciālajam lietotājam līdz brīdim, kad 
pieprasījums tiek izpildīts.
4. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji drošā veidā uzglabā informāciju, 
kas iegūta saskaņā ar 1. un 2. punktu, 
visā līgumattiecību ar komerciālo lietotāju 
laikā. Pēc tam tā minēto informāciju 
izdzēš.
5. Neskarot 2. punktu, starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji šo informāciju 
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izpauž trešām personām tikai tad, ja to 
prasa piemērojamie tiesību akti, tostarp 
9. pantā minētie rīkojumi, un dalībvalstu 
kompetento iestāžu vai Komisijas izdoti 
rīkojumi ar mērķi izpildīt šajā regulā 
noteiktos uzdevumus.
6. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji 1. punkta a) un d) apakšpunktā 
minēto informāciju dara pieejamu 
pakalpojuma saņēmējiem skaidrā, viegli 
pieejamā un saprotamā veidā.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 
23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju 
un uzticamības pakalpojumiem 
elektronisko darījumu veikšanai iekšējā 
tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK 
(OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis pants tika ierosināts IMCO komitejas ziņojuma projektā. Lai identifikācijas princips būtu 
efektīvs, to nedrīkst attiecināt tikai uz tiešsaistes tirdzniecības vietām. Tādējādi visiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek izmantoti nelikumīga satura 
nodrošināšanai, piemēram, domēnu vārdu reģistriem, satura piegādes tīkla pakalpojumu 
sniedzējiem un reklāmas tīkliem, jāuzliek pienākums veikt pamatotus pasākumus, lai apturētu, 
ierobežotu un novērstu nelikumīgu darbību. Ja identitāte nebūs pārbaudīta, patērētājiem būs 
liegti efektīvi tiesiskās aizsardzības mehānismi.


