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14.1.2022 A9-0356/527

Pozmeňujúci návrh 527
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 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) územnú pôsobnosť príkazu na 
základe uplatniteľných pravidiel práva 
Únie a vnútroštátneho práva vrátane charty 
a prípadne všeobecných zásad 
medzinárodného práva, ktorá nepresahuje 
rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na 
dosiahnutie jeho cieľa;

b) územnú pôsobnosť príkazu 
adresovaného poskytovateľovi, ktorý má 
svoje hlavné sídlo v členskom štáte, ktorý 
príkaz vydal, na základe uplatniteľných 
pravidiel práva Únie a vnútroštátneho 
práva vrátane charty a prípadne 
všeobecných zásad medzinárodného práva, 
ktorá nepresahuje rámec toho, čo je 
nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho 
cieľa;

Or. en

Odôvodnenie

In line with resolution 2020/2022(INI), par. 15, intermediaries should not be required to 
remove information that was legally published in the country in which they are established 
(their country of origin). The effect of removal orders issued outside the country in which the 
provider is established should be limited to the territory of the issuing Member State. This 
protects freedom of speech and media content, avoids conflicts of laws, avoids unjustified and 
ineffective geoblocking and ensures a harmonised digital single market. For example, 
Germany should not have the right to have Muhammad cartoons and satire legally published 
abroad removed on the basis of its national laws on the “defamation of religions”. To avoid 
differing interpretations within the EU and respect free speech legislation outside the EU, the 
country of origin principle should also apply to violations of Union law. Nonetheless, it is of 
utmost importance to ensure that mechanisms are in place to deal effectively with illegal 
content. It is therefore problematic that the wording proposed by IMCO (Amendment 150) 
fails to ensure that the country in which the provider is established (country of origin) has the 
power to have illegal content removed in all cases without territorial limitation. Due to the 
limited effects on freedom of expression it is acceptable to allow for cross-border orders when 
it comes to commercial offers.
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14.1.2022 A9-0356/528

Pozmeňujúci návrh 528
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 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) územná pôsobnosť príkazu 
adresovaného poskytovateľovi, ktorý má 
hlavné sídlo v inom členskom štáte, je 
obmedzená na územie členského štátu, 
ktorý príkaz vydal;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 527.
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14.1.2022 A9-0356/529

Pozmeňujúci návrh 529
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 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) územná pôsobnosť príkazu 
adresovaného poskytovateľovi alebo jeho 
zástupcovi, ktorý má hlavné sídlo mimo 
Únie, je obmedzená na územie členského 
štátu, ktorý príkaz vydal;

Or. en

Odôvodnenie

In line with resolution 2020/2022(INI), par. 15, providers should not be required to remove 
or disable access to information that is legal in their country of origin. This implies that EU 
authorities should order the blocking of content legally published outside the Union only with 
effect for their own jurisdiction (e.g. content legally published in the U.S.). This avoids a 
situation where third countries themselves start ordering EU providers to remove content 
legally published in the Union. This is in line with the Terrorist Content Online regulation 
requiring providers to "disable access to terrorist content in all Member States" only.
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Pozmeňujúci návrh 530
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 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Písmená ba) a bb) prvého pododseku sa 
neuplatňujú, ak sa voči online 
platformám vydá príkaz, aby konali proti 
obchodníkom, ktorí sú usadení v tom 
istom členskom štáte ako vydávajúci 
orgán a ktorí nezákonne propagujú alebo 
ponúkajú produkty alebo služby v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na obmedzené účinky na slobodu prejavu je prijateľné povoliť cezhraničné príkazy 
na odstraňovanie v prípade obchodných akcií a ponúk.
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14.1.2022 A9-0356/531

Pozmeňujúci návrh 531
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 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne alebo správne orgány na základe 
uplatniteľného práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva v súlade s právom 
Únie, bez zbytočného odkladu informujú 
orgán, ktorý príkaz vydal, o jeho prijatí a o 
tom, ako bol príkaz vykonaný.

1. Poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb po prijatí 
príkazu na poskytnutie konkrétnej 
informácie o jednom alebo viacerých 
konkrétnych jednotlivých príjemcoch 
služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne 
súdne orgány na základe uplatniteľného 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva v 
súlade s právom Únie na účely 
predchádzania, vyšetrovania, 
odhaľovania a stíhania závažnej trestnej 
činnosti alebo predchádzania závažnému 
ohrozeniu verejnej bezpečnosti, bez 
zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý 
príkaz vydal, o jeho prijatí a o tom, ako bol 
príkaz vykonaný:

Or. en

Odôvodnenie

According to resolutions 2020/2018(INL), par. 25, and 2020/2019(INL), par. 19, the online 
activities of individuals allow for deep insights into their personalities. Hence, in the spirit of 
the case-law on communications metadata, public authorities shall be given access to a user’s 
subscriber data and metadata only to investigate suspects of serious crimes or serious threats 
to public security, and with prior judicial authorisation. The fact that a person uses a certain 
digital service can be very revealing regarding their private life, religion, health or sexuality. 
The disclosure of such information can result in harassment or blackmailing. Also identifying 
an anonymous account can expose a whistleblower and result in serious harm. According to 
media reports on the Pegasus scandal, some government (administrative) authorities 
allegedly used spyware to monitor prominent opposition figures for political purposes, which 
should be prevented when it comes to data requests on the basis of the new Digital Services 
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Act. These limitations should not apply to administrative authorities seeking to identify 
traders (Amendment 535).


