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Pakeitimas 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kalbant apie bendrojo pobūdžio 
prievoles, tarpininkavimo paslaugų 
teikėjams neturėtų būti taikoma stebėsenos 
prievolė. Tai netaikoma stebėsenos 
prievolėms konkrečiu atveju ir, visų pirma, 
nedaro poveikio nacionalinės valdžios 
institucijų nurodymams, atitinkantiems 
nacionalinę teisę ir šiame reglamente 
nustatytas sąlygas. Jokios šio reglamento 
nuostatos negali būti laikomos 
nustatančiomis bendrą stebėsenos prievolę 
ar aktyvaus faktų nustatymo prievolę arba 
bendrąją prievolę paslaugų teikėjams imtis 
aktyvių su neteisėtu turiniu susijusių 
priemonių;

(28) kalbant apie bendrojo pobūdžio 
prievoles, tarpininkavimo paslaugų 
teikėjams neturėtų būti taikoma stebėsenos 
prievolė. Tai netaikoma stebėsenos 
prievolėms konkrečiu atveju ir, visų pirma, 
nedaro poveikio nacionalinės valdžios 
institucijų nurodymams, atitinkantiems 
nacionalinę teisę ir šiame reglamente 
nustatytas sąlygas. Jokios šio reglamento 
nuostatos negali būti laikomos 
nustatančiomis bendrą stebėsenos prievolę 
ar aktyvaus faktų nustatymo prievolę arba 
bendrąją prievolę paslaugų teikėjams imtis 
aktyvių su neteisėtu turiniu susijusių 
priemonių; Laikantis duomenų kiekio 
mažinimo principo ir siekiant užkirsti 
kelią neleistinam atskleidimui, tapatybės 
vagystėms ir kitokiam piktnaudžiavimui 
asmens duomenimis, gavėjai turėtų turėti 
teisę naudotis paslaugomis ir anonimiškai 
už jas mokėti, kai tai įmanoma padaryti. 
Tai turėtų būti taikoma nedarant poveikio 
įsipareigojimams, nustatytiems Sąjungos 
teisės aktuose dėl asmens duomenų 
apsaugos. Paslaugų teikėjai gali leisti 
anonimiškai naudotis savo paslaugomis, 
nerinkdami asmens duomenų, susijusių 
su gavėju ir jo veikla internete, ir 
netrukdydami gavėjams gauti prieigos 
paslaugą naudojantis anoniminiais 
tinklais. Anoniminis mokėjimas gali būti 
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vykdomas, pvz., mokant grynaisiais 
pinigais, naudojant grynaisiais pinigais 
apmokėtus kuponus arba iš anksto 
apmokėtas mokėjimo priemones. 
(Techninė pastaba: LIBE komitetas siūlo 
sujungti su IMCO komiteto 25 pakeitimu)

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis, kuria siekiama paaiškinti LIBE komiteto 520 pakeitimą.
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Pakeitimas 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) reikėtų aiškiai nustatyti tokių 
nurodymų imtis veiksmų prieš neteisėtą 
turinį teritorinę taikymo sritį remiantis 
taikytina Sąjungos ar nacionaline teise, 
pagal kurią galima pateikti tokį nurodymą, 
ir turėtų būti daroma tik tai, kas yra būtina 
šiems tikslams pasiekti. Šiuo požiūriu 
nurodymą pateikianti nacionalinė teisminė 
ar administracinė institucija turėtų suderinti 
nurodymo tikslą pagal jo pateikimo teisinį 
pagrindą su visų trečiųjų šalių, kurioms 
nurodymas gali padaryti poveikį, teisėmis 
ir teisėtais interesais, visų pirma 
pagrindinėmis teisėmis pagal Chartiją. Be 
to, jeigu su konkrečia informacija susijęs 
nurodymas gali padaryti poveikį už 
atitinkamos valdžios institucijos valstybės 
narės teritorijos ribų, valdžios institucija 
turėtų įvertinti, ar yra tikėtina, kad 
nagrinėjama informacija yra neteisėtas 
turinys kitose atitinkamose valstybėse 
narėse, ir, kai tinkama, atsižvelgti į 
atitinkamas Sąjungos ar tarptautinės teisės 
normas ir tarptautinio mandagumo 
interesus;

(31) reikėtų aiškiai nustatyti tokių 
nurodymų imtis veiksmų prieš neteisėtą 
turinį teritorinę taikymo sritį remiantis 
taikytina Sąjungos ar nacionaline teise, 
pagal kurią galima pateikti tokį nurodymą, 
ir turėtų būti daroma tik tai, kas yra būtina 
šiems tikslams pasiekti. Šiuo požiūriu 
nurodymą pateikianti nacionalinė teisminė 
ar administracinė institucija turėtų suderinti 
nurodymo tikslą pagal jo pateikimo teisinį 
pagrindą su visų trečiųjų šalių, kurioms 
nurodymas gali padaryti poveikį, teisėmis 
ir teisėtais interesais, visų pirma 
pagrindinėmis teisėmis pagal Chartiją. Be 
to, jeigu su konkrečia informacija susijęs 
nurodymas gali padaryti poveikį už 
atitinkamos valdžios institucijos valstybės 
narės teritorijos ribų, valdžios institucija 
turėtų įvertinti, ar yra tikėtina, kad 
nagrinėjama informacija yra neteisėtas 
turinys kitose atitinkamose valstybėse 
narėse, ir, kai tinkama, atsižvelgti į 
atitinkamas Sąjungos ar tarptautinės teisės 
normas ir tarptautinio mandagumo 
interesus; Teisiškai neturėtų būti 
reikalaujama, kad tarpininkavimo 
paslaugų teikėjai pašalintų turinį, kuris 
yra teisėtas šalyje, kurioje jie įsisteigę. 
Kompetentingos institucijos turėtų galėti 
nurodyti blokuoti už Sąjungos ribų 
teisėtai skelbiamą turinį tik tos valstybės 
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narės, kurioje tos kompetentingos 
institucijos yra įsteigtos, teritorijoje. Tai 
neturėtų pažeisti paslaugų teikėjų teisės 
tikrinti, ar konkretus turinys atitinka jų 
nuostatas ir sąlygas, ir vėliau pašalinti 
reikalavimų neatitinkantį turinį, net jei jis 
nėra neteisėtas jų įsisteigimo šalyje;

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis, kuria siekiama paaiškinti LIBE komiteto 527–529 pakeitimus.
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17.1.2022 A9-0356/519/rev

Pakeitimas 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

Pranešimas A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Bendroji skaitmeninių paslaugų rinka – Skaitmeninių paslaugų aktas, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2000/31/EB
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir 
neatgrasyti imtis veiksmų, kurių 
savanoriškai gali imtis tarpininkavimo 
paslaugų teikėjai norėdami rasti ir nustatyti 
neteisėtą turinį ir su juo kovoti, reikėtų 
patikslinti, kad vien tai, kad paslaugų 
teikėjai imasi tokių veiksmų, nereiškia, kad 
negali būti naudojamasi šiame reglamente 
numatytu atleidimu nuo atsakomybės, jeigu 
tokia veikla vykdoma sąžiningai ir 
rūpestingai. Be to, derėtų patikslinti, kad 
vien tai, kad tokie paslaugų teikėjai 
sąžiningai imasi priemonių siekdami 
laikytis Sąjungos teisės reikalavimų, 
įskaitant šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus dėl jų nuostatų ir sąlygų 
įgyvendinimo, neturėtų reikšti, kad negali 
būti naudojamasi tokiu atleidimu nuo 
atsakomybės. Taigi, nustatant, ar paslaugų 
teikėjas gali būti atleistas nuo 
atsakomybės, visų pirma, ar paslaugų 
teikėjas teikia paslaugą neutraliai ir todėl 
jam gali būti taikoma atitinkama nuostata, 
nereikėtų atsižvelgti į tokius veiksmus ir 
priemones, kurių galėjo imtis tam tikras 
paslaugų teikėjas, tačiau tokia taisyklė 
nereiškia, kad paslaugų teikėjas būtinai turi 
galimybę pasinaudoti tokiu atleidimu;

(25) siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir 
neatgrasyti imtis veiksmų, kurių 
savanoriškai gali imtis tarpininkavimo 
paslaugų teikėjai norėdami rasti ir nustatyti 
neteisėtą turinį ir su juo kovoti, reikėtų 
patikslinti, kad vien tai, kad paslaugų 
teikėjai imasi tokių veiksmų, nereiškia, kad 
negali būti naudojamasi šiame reglamente 
numatytu atleidimu nuo atsakomybės, jeigu 
tokia veikla vykdoma sąžiningai ir 
rūpestingai. Šiuo metu automatizuotais 
įrankiais negalima atskirti neteisėto 
turinio nuo turinio, kuris tam tikromis 
aplinkybėmis yra teisėtas, todėl paprastai 
vyksta perteklinis teisėto turinio 
blokavimas. Paslaugų teikėjų arba 
rangovų darbuotojų atliekama 
automatinių ataskaitų peržiūra ne visai 
išsprendžia šią problemą, ypač jei ji 
perduodama privačių rangovų 
darbuotojams, kurie nėra nei pakankamai 
nepriklausomi ar atskaitingi, nei turi 
pakankamai kvalifikacijos. Ex ante 
kontrolės priemonės, grindžiamos 
automatiniais įrankiais arba įkeliamo 
turinio filtravimu, turėtų būti leidžiamos 
išimties tvarka, jei automatizuotu 
sprendimu patikimai apsiribojama 
informacija, kuri anksčiau buvo laikoma 
akivaizdžiai neteisėta, neatsižvelgiant į 
kontekstą, ją pateikusio gavėjo tapatybę ir 
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ketinimą. Turėtų būti leidžiama filtruoti 
automatizuotus turinio pranešimus, kaip 
antai brukalą. Be to, derėtų patikslinti, kad 
vien tai, kad tokie paslaugų teikėjai 
sąžiningai imasi priemonių siekdami 
laikytis Sąjungos teisės reikalavimų, 
įskaitant šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus dėl jų nuostatų ir sąlygų 
įgyvendinimo, neturėtų reikšti, kad negali 
būti naudojamasi tokiu atleidimu nuo 
atsakomybės. Taigi, nustatant, ar paslaugų 
teikėjas gali būti atleistas nuo 
atsakomybės, visų pirma, ar paslaugų 
teikėjas teikia paslaugą neutraliai ir todėl 
jam gali būti taikoma atitinkama nuostata, 
nereikėtų atsižvelgti į tokius veiksmus ir 
priemones, kurių galėjo imtis tam tikras 
paslaugų teikėjas, tačiau tokia taisyklė 
nereiškia, kad paslaugų teikėjas būtinai turi 
galimybę pasinaudoti tokiu atleidimu;

(Techninė pastaba: LIBE komitetas siūlo 
sujungti su IMCO komiteto 21 pakeitimu)

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis, kuria siekiama paaiškinti LIBE komiteto 540 pakeitimą.


