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14.1.2022 A9-0356/522

Pozmeňujúci návrh 522
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Akt o digitálnych službách
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

In line with resolutions 2020/2018(INL), par. 49, and 2020/2022(INI), par. 22, illegal content 
should be removed where it is hosted, rather than requiring mere conduit technical 
intermediaries to block access. Access blocking can easily be circumvented and often results 
in over-blocking and collateral suppression of legal speech hosted on the same website, by 
the same provider or via the same network (IP address). For example, Italy in 2020 blocked 
access to the entire digital library Project Gutenberg because small parts were considered to 
violate national Italian Copyright legislation.
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14.1.2022 A9-0356/523

Pozmeňujúci návrh 523
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Akt o digitálnych službách
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

2. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu požiadať v súlade s 
právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Or. en

Odôvodnenie

To safeguard freedom of expression, the final decision on the legality of content shall rest 
with the independent judiciary (resolution 2020/2019(INL), par. 5). Suppressing online 
speech interferes with fundamental rights and requires a balancing of interests which is 
typically entrusted to independent courts. Administrative authorities are controlled by the 
government whereas the judiciary is shielded against politically motivated interference. This 
amendment corresponds to recommendations i.e. in the Joint Declaration on International 
Mechanisms for Promoting Freedom of Expression of the UN Special Rapporteur on 
Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and 
the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression. Due to the limited effects on freedom 
of expression it is acceptable to allow for administrative removal orders to act against traders 
unlawfully promoting or offering products or services in the Union.
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14.1.2022 A9-0356/524

Pozmeňujúci návrh 524
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Akt o digitálnych službách
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu alebo správneho orgánu 
požiadať v súlade s právnymi systémami 
členských štátov poskytovateľa služieb, 
aby ukončil porušovanie predpisov alebo 
mu zabránil.

4. Tento článok nemá vplyv na 
možnosť súdu požiadať v súlade s 
právnymi systémami členských štátov 
poskytovateľa služieb, aby ukončil 
porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 7.
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14.1.2022 A9-0356/525

Pozmeňujúci návrh 525
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Akt o digitálnych službách
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi alebo správnymi orgánmi na 
základe uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

1. Po prijatí príkazu konať proti 
konkrétnemu nezákonnému obsahu 
vydaného príslušnými vnútroštátnymi 
súdnymi orgánmi na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie poskytovatelia sprostredkovateľských 
služieb bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako 
príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté 
opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

(Technická poznámka: výbor LIBE 
navrhuje zlúčenie s pozmeňujúcim 
návrhom výboru IMCO 143)

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 7.
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14.1.2022 A9-0356/526

Pozmeňujúci návrh 526
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Akt o digitálnych službách
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa uplatňuje mutatis 
mutandis na príslušné správne orgány, 
ktoré online platformám prikazujú konať 
proti obchodníkom, ktorí nezákonne 
propagujú alebo ponúkajú produkty alebo 
služby v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 7.


