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Grozījums Nr. 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

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
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem nevajadzētu piemērot 
pārraudzības pienākumu attiecībā uz 
vispārīga rakstura pienākumiem. Tas 
neattiecas uz pārraudzības pienākumu 
īpašos gadījumos un jo īpaši neietekmē 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdotus 
valstu iestāžu rīkojumus atbilstīgi šajā 
regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Nekas 
šajā regulā nebūtu jāinterpretē kā 
vispārējas pārraudzības pienākums, aktīvas 
faktu noskaidrošanas pienākums vai 
vispārīgs pienākums pakalpojumu 
sniedzējiem īstenot proaktīvus pasākumus 
attiecībā uz nelikumīgu saturu.

(28) Starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem nevajadzētu piemērot 
pārraudzības pienākumu attiecībā uz 
vispārīga rakstura pienākumiem. Tas 
neattiecas uz pārraudzības pienākumu 
īpašos gadījumos un jo īpaši neietekmē 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem izdotus 
valstu iestāžu rīkojumus atbilstīgi šajā 
regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Nekas 
šajā regulā nebūtu jāinterpretē kā 
vispārējas pārraudzības pienākums, aktīvas 
faktu noskaidrošanas pienākums vai 
vispārīgs pienākums pakalpojumu 
sniedzējiem īstenot proaktīvus pasākumus 
attiecībā uz nelikumīgu saturu. Saskaņā ar 
datu minimizācijas principu un nolūkā 
novērst persondatu neatļautu izpaušanu, 
identitātes zādzību un cita veida 
ļaunprātīgu izmantošanu, saņēmējiem 
vajadzētu būt tiesībām izmantot 
pakalpojumus un maksāt par tiem 
anonīmi, kad vien tas ir iespējams, veicot 
saprātīgus pasākumus. Minētais būtu 
jāpiemēro, neskarot Savienības tiesību 
aktos paredzētos pienākumus attiecībā uz 
persondatu aizsardzību. Pakalpojumu 
sniedzēji var ļaut anonīmi izmantot savus 
pakalpojumus, nevācot persondatus par 
saņēmēju un tā tiešsaistes darbībām un 
neliedzot saņēmējiem izmantot 
anonimizētus tīklus, lai piekļūtu 
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pakalpojumam. Anonīms maksājums var 
notikt, piemēram, veicot maksājumus 
skaidrā naudā, izmantojot skaidrā naudā 
apmaksātus kuponus vai priekšapmaksas 
maksājumu instrumentus. 
(Tehniska piezīme: LIBE ierosina apvienot 
ar IMCO komitejas grozījumu Nr. 25)

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā izskaidrots LIBE komitejas grozījums Nr. 520.
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Grozījums Nr. 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

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
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šādiem rīkojumiem vērsties pret 
nelikumīgu saturu būtu skaidri jānorāda 
teritoriālā darbības joma, pamatojoties uz 
piemērojamajiem Savienības vai valstu 
tiesību aktiem, kas ļauj izdot attiecīgos 
rīkojumus, un tai nevajadzētu pārsniegt 
mērķa sasniegšanai absolūti nepieciešamo 
teritoriju. Šajā sakarā rīkojumu izdevušajai 
valsts tiesu vai administratīvajai iestādei 
atbilstoši rīkojuma izdošanas juridiskajam 
pamatam vajadzētu līdzsvarot rīkojuma 
iecerēto mērķi ar visu to trešo personu 
tiesībām un leģitīmajām interesēm, kuras 
var skart attiecīgais rīkojums, jo īpaši ar 
Hartā noteiktajām pamattiesībām. Turklāt, 
ja rīkojums, kurš attiecas uz konkrētu 
informāciju, var radīt ietekmi ārpus 
iesaistītās iestādes dalībvalsts teritorijas, 
iestādei būtu jānovērtē, vai aplūkojamo 
informāciju varētu uzskatīt par nelikumīgu 
saturu citās iesaistītajās dalībvalstīs, un 
attiecīgajā gadījumā būtu jāņem vērā 
Savienības vai starptautisko tiesību aktu 
noteikumi un starptautiskās savstarpējās 
atzīšanas intereses.

(31) Šādiem rīkojumiem vērsties pret 
nelikumīgu saturu būtu skaidri jānorāda 
teritoriālā darbības joma, pamatojoties uz 
piemērojamajiem Savienības vai valstu 
tiesību aktiem, kas ļauj izdot attiecīgos 
rīkojumus, un tai nevajadzētu pārsniegt 
mērķa sasniegšanai absolūti nepieciešamo 
teritoriju. Šajā sakarā rīkojumu izdevušajai 
valsts tiesu vai administratīvajai iestādei 
atbilstoši rīkojuma izdošanas juridiskajam 
pamatam vajadzētu līdzsvarot rīkojuma 
iecerēto mērķi ar visu to trešo personu 
tiesībām un leģitīmajām interesēm, kuras 
var skart attiecīgais rīkojums, jo īpaši ar 
Hartā noteiktajām pamattiesībām. Turklāt, 
ja rīkojums, kurš attiecas uz konkrētu 
informāciju, var radīt ietekmi ārpus 
iesaistītās iestādes dalībvalsts teritorijas, 
iestādei būtu jānovērtē, vai aplūkojamo 
informāciju varētu uzskatīt par nelikumīgu 
saturu citās iesaistītajās dalībvalstīs, un 
attiecīgajā gadījumā būtu jāņem vērā 
Savienības vai starptautisko tiesību aktu 
noteikumi un starptautiskās savstarpējās 
atzīšanas intereses. Nevajadzētu izvirzīt 
juridisku prasību starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem izņemt saturu, 
kas ir likumīgs valstī, kurā tie ir 
iedibināti. Kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai pieprasīt ārpus 
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Savienības likumīgi publicēta satura 
bloķēšanu tikai tās dalībvalsts teritorijā, 
kurā iedibinātas minētās kompetentās 
iestādes. Tam nevajadzētu skart 
pakalpojumu sniedzēju tiesības novērtēt 
konkrēta satura atbilstību viņu 
noteikumiem un pēc tam izņemt 
neatbilstošu saturu pat tad, ja tas nav 
nelikumīgs to iedibinājuma valstī.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā izskaidroti LIBE komitejas grozījumi Nr. 527.–529.
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Grozījums Nr. 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

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
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai radītu juridisko noteiktību un 
neatturētu starpniecības pakalpojumu 
sniedzējus no tādu brīvprātīgu darbību 
veikšanas, kas vērstas uz nelikumīga satura 
atklāšanu, identificēšanu un vēršanos pret 
to, būtu skaidri jānosaka, ka tikai fakts, ka 
pakalpojumu sniedzēji veic šādas darbības, 
neizraisa šajā regulā noteikto saistību 
izņēmumu nepieejamību ar nosacījumu, ka 
minētās darbības tiek veiktas labticīgi un 
rūpīgi. Turklāt ir lietderīgi precizēt, ka tikai 
fakts, ka šie pakalpojumu sniedzēji 
labticīgi veic pasākumus nolūkā ievērot 
Savienības tiesību aktu prasības, tostarp 
šajā regulā noteiktās prasības attiecībā uz 
savu noteikumu izpildi, nedrīkstētu izraisīt 
šādu saistību izņēmumu nepieejamību. Šī 
iemesla dēļ, nosakot, vai pakalpojumu 
sniedzējs var paļauties uz saistību 
izņēmumu, nevajadzētu ņemt vērā attiecīgā 
pakalpojumu sniedzēja iespējami veiktās 
darbības un pasākumus, jo īpaši attiecībā 
uz to, vai pakalpojumu sniedzējs nodrošina 
savu pakalpojumu neitrālā veidā un 
tādējādi atbilst attiecīgās normas darbības 
jomai, taču šis noteikums nenozīmē, ka 
pakalpojumu sniedzējs var uz to paļauties.

(25) Lai radītu juridisko noteiktību un 
neatturētu starpniecības pakalpojumu 
sniedzējus no tādu brīvprātīgu darbību 
veikšanas, kas vērstas uz nelikumīga satura 
atklāšanu, identificēšanu un vēršanos pret 
to, būtu skaidri jānosaka, ka tikai fakts, ka 
pakalpojumu sniedzēji veic šādas darbības, 
neizraisa šajā regulā noteikto saistību 
izņēmumu nepieejamību ar nosacījumu, ka 
minētās darbības tiek veiktas labticīgi un 
rūpīgi. Automatizēti rīki patlaban nespēj 
nošķirt nelikumīgu saturu no satura, kas 
ir likumīgs konkrētā kontekstā, tādēļ tie 
bieži pārmērīgi bloķē likumīgu saturu. 
Cilvēka veikta automatizēto ziņojumu 
pārskatīšana, ko īsteno pakalpojumu 
sniedzēji vai to līgumslēdzēji, pilnībā 
neatrisina šo problēmu, jo īpaši tad, ja tā 
tiek uzticēta kā ārpakalpojums privātu 
uzņēmumu darbiniekiem, kuriem nav 
pietiekamas neatkarības, kvalifikācijas un 
pārskatatbildības. Ex-ante kontroles 
pasākumi, kuru pamatā ir automatizēti 
rīki vai satura augšupielādes filtrēšana, 
izņēmuma kārtā būtu jāatļauj, ja 
automatizētais lēmums uzticamā veidā 
attiecas tikai uz informāciju, kas iepriekš 
neatkarīgi no tās konteksta un to 
sniedzošā pakalpojuma saņēmēja 
identitātes un nodoma ir klasificēta kā 
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acīmredzami nelikumīga. Būtu jāatļauj 
filtrēt automatizēti iesniegtu saturu, 
piemēram, surogātpastu.Turklāt ir 
lietderīgi precizēt, ka tikai fakts, ka šie 
pakalpojumu sniedzēji labticīgi veic 
pasākumus nolūkā ievērot Savienības 
tiesību aktu prasības, tostarp šajā regulā 
noteiktās prasības attiecībā uz savu 
noteikumu izpildi, nedrīkstētu izraisīt šādu 
saistību izņēmumu nepieejamību. Šī 
iemesla dēļ, nosakot, vai pakalpojumu 
sniedzējs var paļauties uz saistību 
izņēmumu, nevajadzētu ņemt vērā attiecīgā 
pakalpojumu sniedzēja iespējami veiktās 
darbības un pasākumus, jo īpaši attiecībā 
uz to, vai pakalpojumu sniedzējs nodrošina 
savu pakalpojumu neitrālā veidā un 
tādējādi atbilst attiecīgās normas darbības 
jomai, taču šis noteikums nenozīmē, ka 
pakalpojumu sniedzējs var uz to paļauties.

(Tehniska piezīme: LIBE ierosina apvienot 
ar IMCO komitejas grozījumu Nr. 21)

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā izskaidrots LIBE komitejas grozījums Nr. 540.


