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Pakeitimas 1
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi E. prekybos direktyva1a 
vidaus rinkoje yra teisinis internetinių 
paslaugų pagrindas, reglamentuojantis 
turinio valdymą; kadangi peržiūrint E. 
prekybos direktyvą reikėtų vengti bet 
kokio šios sistemos suskaidymo;
__________________
1a 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje (E. prekybos direktyva) 
(OL L 178, 2000 7 17, p. 1)

Or. en

Pakeitimas 2
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C kadangi Direktyva (ES) 2019/7701 
dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir 
skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių 
aspektų ir Direktyva (ES) 2019/7712 dėl 
tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo 
sutarčių aspektų priimtos tik visai neseniai;

C kadangi Direktyvos 2005/29/EB 
Direktyva1a peržiūros Direktyva (ES) 
2019/21611b, taip pat Direktyva (ES) 
2019/7701 dėl tam tikrų skaitmeninio 
turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo 
sutarčių aspektų ir Direktyva (ES) 
2019/7712 dėl tam tikrų prekių pirkimo–
pardavimo sutarčių aspektų priimtos tik 
visai neseniai;

__________________ __________________
1 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

1 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 



PE650.618v01-00 4/60 AM\1204049LT.docx

LT

2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio 
ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių 
aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).

2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio 
ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių 
aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).
1a 2005 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu 
vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti 
Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 
97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 
(OL L 149, 2005 6 11, p. 22–39).
1b 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/2161, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek 
tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų 
apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir 
modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, 
p. 7).

2 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–
pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies 
keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir 
Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama 
Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 
2019 5 22, p. 28).

2 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–
pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies 
keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir 
Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama 
Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 
2019 5 22, p. 28).

Or. en

Pakeitimas 3
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi prieglobos platformos 
šalina turinį ir savo iniciatyva, ir 
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kompetentingų institucijų prašymu, be to, 
kompetentingos institucijos taip pat 
tiesiogiai vykdo turinio blokavimą, visi šie 
veiksmai turi turėti aiškų teisinį pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi Reglamentas (ES) 
2017/23941a yra labai svarbus stiprinant 
nacionalinių institucijų 
bendradarbiavimą vartotojų apsaugos 
srityje;
__________________
1a 2017 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, 
atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 
aktų vykdymo užtikrinimą, 
bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 
(OL L 345, 2017 12 27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 5
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi, atsižvelgdama į COVID-
19 protrūkį, Komisija palankiai įvertino 
teigiamą platformų požiūrį po 2020 m. 
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kovo 23 d. joms išsiųstų laiškų;

Or. en

Pakeitimas 6
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi tam tikriems internetinių 
paslaugų teikėjams (maisto pristatymo, 
vairavimo paslaugų, interneto 
parduotuvių ir kt.) reikia daug fizinio 
darbo paslaugoms teikti, bet dauguma 
oficialiai neįdarbina šį darbą atliekančių 
asmenų, neatsižvelgdami į šių asmenų 
priklausomybės ryšius su internetinių 
paslaugų teikėju, todėl daugėja 
pažeidžiamų darbo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi Reglamentu 
(ES) 2016/6791a (BDAR) nustatomos 
asmens duomenų tvarkymo ir asmens 
duomenų apsaugos taisyklės;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
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panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 8
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi tik atitinkami duomenys, 
statistika, analizė ir tinkamas vykdymo 
užtikrinimas gali parodyti, kad reikalingos 
papildomos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi Direktyva 2002/58/EB1a 
užtikrinama, kad visiems ryšiams per 
viešuosius tinklus būtų užtikrintas aukštas 
duomenų apsaugos ir privatumo lygis;
__________________
1a 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en
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Pakeitimas 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos nuolat peržiūrėti bendras prekių 
ir paslaugų, kurių turinys apgaulingas, 
klaidinantis ar kitokiu būdu žalingas 
vartotojams, pateikimo ir (arba) prekybos 
jomis gaires; mano, kad šiomis gairėmis 
turėtų būti ne tik reikalaujama taikyti 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus 
vartotojų apsaugos srityje, bet ir aktyviai 
siekiama greitai parengti atsako į krizę 
rinkoje priemones;

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; pabrėžia būtinybę 
geriau apsaugoti vartotojus, teikiant 
patikimą ir skaidrią informaciją apie 
netinkamus profesinius veiksmus, pvz., 
apie klaidinančius teiginius ir aferas dėl 
itin paklausių produktų; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
BVAS tinklo kompetentingomis 
institucijomis bei Europos vartotojų 
centrų nariais, siekiant veiksmingiau 
identifikuoti neteisėtą praktiką ir atskleisti 
aferas bei prašo Komisijos nuolat peržiūrėti 
bendras prekių ir paslaugų, kurių turinys 
apgaulingas, klaidinantis ar kitokiu būdu 
žalingas vartotojams, pateikimo ir (arba) 
prekybos jomis gaires; mano, kad šiomis 
gairėmis turėtų būti ne tik reikalaujama 
taikyti Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus 
vartotojų apsaugos srityje, bet ir aktyviai 
siekiama greitai parengti atsako į krizę 
rinkoje priemones;

__________________ __________________
3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 

3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
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the EU). the EU).

Or. en

Pakeitimas 11
Alex Agius Saliba

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos nuolat peržiūrėti bendras 
prekių ir paslaugų, kurių turinys 
apgaulingas, klaidinantis ar kitokiu būdu 
žalingas vartotojams, pateikimo ir (arba) 
prekybos jomis gaires; mano, kad šiomis 
gairėmis turėtų būti ne tik reikalaujama 
taikyti Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus vartotojų apsaugos srityje, bet ir 
aktyviai siekiama greitai parengti atsako į 
krizę rinkoje priemones;

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos imtis teisėkūros veiksmų dėl 
prekių ir paslaugų, kurių turinys 
apgaulingas, klaidinantis ar kitokiu būdu 
žalingas vartotojams, pateikimo ir (arba) 
prekybos jomis;

__________________ __________________
3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en
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Pakeitimas 12
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos nuolat peržiūrėti bendras 
prekių ir paslaugų, kurių turinys 
apgaulingas, klaidinantis ar kitokiu būdu 
žalingas vartotojams, pateikimo ir (arba) 
prekybos jomis gaires; mano, kad šiomis 
gairėmis turėtų būti ne tik reikalaujama 
taikyti Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus 
vartotojų apsaugos srityje, bet ir aktyviai 
siekiama greitai parengti atsako į krizę 
rinkoje priemones;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina Komisiją ir 
kompetentingas institucijas veiksmingiau 
identifikuoti neteisėtą praktiką, o ne vien 
teikti bendro pobūdžio jos aprašymus, kad 
būtų galima sparčiau kovoti su prekių ir 
paslaugų, kurių turinys apgaulingas, 
klaidinantis ar kitokiu būdu žalingas 
vartotojams, pateikimu ir (arba) prekyba 
jomis; mano, kad dabar tikrinant Sąjungos 
ir nacionalinės teisės aktus vartotojų 
apsaugos srityje turėtų būti parengtos 
greito atsako į krizę rinkoje priemonės;

__________________ __________________
3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en
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Pakeitimas 13
Karen Melchior

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos nuolat peržiūrėti bendras 
prekių ir paslaugų, kurių turinys 
apgaulingas, klaidinantis ar kitokiu būdu 
žalingas vartotojams, pateikimo ir (arba) 
prekybos jomis gaires; mano, kad šiomis 
gairėmis turėtų būti ne tik reikalaujama 
taikyti Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktus vartotojų apsaugos srityje, bet ir 
aktyviai siekiama greitai parengti atsako į 
krizę rinkoje priemones;

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos imtis teisinių veiksmų dėl 
prekių ir paslaugų, kurių turinys 
apgaulingas, klaidinantis ar kitokiu būdu 
žalingas vartotojams, pateikimo ir (arba) 
prekybos jomis; mano, kad Komisija 
turėtų aktyviai siekti greitai parengti 
atsako į krizę rinkoje priemones;

__________________ __________________
3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Pakeitimas 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS) institucijų 
paskelbtą BVAS institucijų bendrą poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su naujausiomis 
aferomis ir nesąžininga praktika kilus 
COVID-19 protrūkiui; ragina visas 
platformas bendradarbiauti su Komisija ir 
kompetentingomis institucijomis, siekiant 
veiksmingiau identifikuoti neteisėtą 
praktiką ir atskleisti aferas bei prašo 
Komisijos nuolat peržiūrėti bendras prekių 
ir paslaugų, kurių turinys apgaulingas, 
klaidinantis ar kitokiu būdu žalingas 
vartotojams, pateikimo ir (arba) prekybos 
jomis gaires; mano, kad šiomis gairėmis 
turėtų būti ne tik reikalaujama taikyti 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus 
vartotojų apsaugos srityje, bet ir aktyviai 
siekiama greitai parengti atsako į krizę 
rinkoje priemones;

1. (Tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

__________________ __________________
3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, 
BVAS institucijų bendra pozicija dėl siekio 
užkirsti kelią aferoms ir kovos su 
nesąžininga verslo praktika interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui 
ES (Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Pakeitimas 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad paaiškėjo, jog 
komercinės veiklos savireguliacija 
internetinėse elektroninėse prekyvietėse 
nėra veiksminga, todėl prašo Komisijos 
internetinių elektroninių prekyviečių 
veiklai nustatyti griežtas apsaugos 
priemones ir prievoles dėl produktų 
saugos ir vartotojų apsaugos bei specialią 
atsakomybės sistemą su tinkamais 
vykdymo užtikrinimo mechanizmais;

Or. en

Pakeitimas 16
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją priimti pranešimo 
ir veiksmų teisės aktą, kad neteisėtą turinį 
būtų galima pašalinti greičiau ir 
efektyviau; pabrėžia, kad siekiant 
užtikrinti teisę į veiksmingą teisinę 
gynybą, pranešimo ir veiksmų 
procedūrose naudotojams turi būti 
suteikta teisė apskųsti sprendimus 
patenkinti prašymą pašalinti turinį bei 
sprendimus tokių prašymų nepatenkinti;

Or. en

Pakeitimas 17
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina platformų 
sprendimus dėl COVID-19, kurie padeda 
aktyviai šalinti klaidinančias reklamas ir 
„stebuklingus produktus“ su nepagrįstais 
sveikumo teiginiais, sustiprinus 
automatizuotą ir žmogaus vykdomą 
turinio stebėjimą;

Or. en

Pakeitimas 18
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad vadovaujantis 
Direktyva (ES) 2018/18081a 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyva), „ex ante“ kontrolės priemonės 
arba įkeliamo turinio filtravimas 
neatitinka Direktyvos 2000/31/EB 15 
straipsnio; todėl pabrėžia, kad 
būsimajame Skaitmeninių paslaugų akte 
turėtų būti uždrausta prieglobos paslaugų 
teikėjams ir kitų tarpininkavimo paslaugų 
teikėjams taikyti automatines turinio 
kontrolės technologijas;
__________________
1a 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į 
kintančias rinkos realijas, iš dalies 
keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl 
valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyva) (OL L 303, 2018 11 28, p. 69).



AM\1204049LT.docx 15/60 PE650.618v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 19
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. prašo Komisiją išanalizuoti 
savireguliacijos priemonių, kurias 
platformos taiko dėl klaidinančių 
reklamų, poveikį;

Or. en

Pakeitimas 20
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. prašo Komisijos būsimajame 
Skaitmeninių paslaugų akte sustiprinti 
vartotojų teises nustačius apsaugos 
priemones, kad būtų išvengta pagrindinių 
vartotojų teisių pažeidimų, nes tokių 
priemonių nėra Direktyvoje 2000/31/EB; 
pažymi, kad tokios priemonės turėtų 
apimti bent jau vidinius ir išorinius ginčų 
sprendimo mechanizmus ir aiškiai 
nurodytą galimybę apskųsti sprendimą 
teismine tvarka;

Or. en

Pakeitimas 21
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. palankiai vertina pastangas 
skaidrinti turinio šalinimą; pabrėžia, kad 
siekiant patikrinti, kaip laikomasi 
taisyklių, reikalavimas skelbti periodines 
skaidrumo ataskaitas turėtų būti 
privalomas ir ataskaitose turėtų būti 
nurodytas pranešimų skaičius, apie turinį 
pranešančių subjektų tipas, turinio, 
kuriuo skundžiamasi, pobūdis, tarpininko 
atsako laikas ir apeliacinių skundų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 22
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. siekiant patikrinti tokias 
skaidrumo ataskaitas ir atitiktį teisinėms 
prievolėms, kaip nurodyta Europos 
Tarybos rekomendacijoje CM/Rec(2018)2, 
valstybės narės turėtų vienodai leisti viešai 
ir reguliariai susipažinti su išsamia 
informacija apie turinio apribojimų arba 
asmens duomenų atskleidimo, dėl kurio 
jos kreipėsi į tarpininką, skaičių, pobūdį ir 
teisinį pagrindą, įskaitant atvejus, kurie 
buvo grindžiami savitarpio teisinės 
pagalbos sutartimis, bei apie veiksmus, 
kurių buvo imtasi dėl tokių prašymų;

Or. en
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Pakeitimas 23
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti 
reikalaujama reklamos turinio klausimu, 
kad susidūrę su apgaulinga ar 
klaidinančia reklama vartotojai turėtų 
galimybę apginti savo teises;

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu;

Or. sv

Pakeitimas 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos 
skaidrumą ir mano, kad būtinas dar 
didesnis aiškumas ir orientavimas 
platformų profesinio atidumo ir 
įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 

2. mano, kad būtinas papildomas 
orientavimas platformų profesinio atidumo 
ir įsipareigojimų klausimu dėl reklamų 
internete; pažymi, kad būtinos naujos 
priemonės, kuriomis būtų sukurta nauja 
platformų ir vartotojų santykių sistema 
dėl skaidrumo nuostatų, susijusių su 
reklama, skaitmeniniais raginimais ir 
lengvatiniu režimu; pažymi, kad mokamos 
reklamos arba mokamas iškėlimas 
paieškos rezultatuose turėtų būti aiškiai, 
tiksliai ir išmaniai pažymėtas; siūlo, kad 
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apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises;

platformos atskleistų mokamų reklamų 
kilmę, visų pirma, kai tos reklamos yra 
politinio pobūdžio; pažymi, kad tikslinės 
reklamos naudojimas turi būti 
reglamentuojamas griežčiau, pirmenybę 
teikiant mažiau trikdančios formos 
reklamai, ir kad Skaitmeninių paslaugų 
akte turėtų būti nustatytos aiškios ribos, 
susijusios su duomenų kaupimo tais 
tikslais sąlygomis, kad būtų geriau 
apsaugoti vartotojai; laikosi nuomonės, 
jog tais atvejais, kai reklamos subjektai ir 
tarpininkai yra įsisteigę trečiojoje šalyje, 
jie turėtų paskirti teisinį atstovą, kuris būtų 
įsisteigęs Sąjungoje ir kurio atsakomybės 
galėtų būti reikalaujama reklamos turinio 
klausimu, kad susidūrę su apgaulinga ar 
klaidinančia reklama vartotojai turėtų 
galimybę apginti savo teises;

Or. en

Pakeitimas 25
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 
apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises;

2. skatina pastangas užtikrinti 
internetinės reklamos skaidrumą ir mano, 
kad sveikintinas dar didesnis aiškumas ir 
orientavimas platformų profesinio atidumo 
ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog iš atitinkamų duomenų 
paaiškėjus, kad yra didelių klaidinančios 
reklamos praktikos ir vykdymo 
užtikrinimo skirtumų tarp Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse veikiančių platformų, 
būtų galima pagrįstai svarstyti papildomas 
galimybes stiprinti esamų teisės aktų 
atitiktį, įskaitant prievolę trečiojoje šalyje 
įsisteigusiems reklamos subjektams ir 
tarpininkams paskirti teisinį atstovą, kuris 
būtų įsisteigęs Sąjungoje ir kurio 
atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
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reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 
apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises; prašo atsižvelgti į tai, ar reaguojant 
į naujas Sąjungos taisykles trečiųjų šalių 
nustatytos atsakomosios prievolės 
nesutrukdytų Sąjungoje įsteigtoms 
įmonėms teikti paslaugų trečiosiose 
šalyse;

Or. en

Pakeitimas 26
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti 
reikalaujama reklamos turinio klausimu, 
kad susidūrę su apgaulinga ar 
klaidinančia reklama vartotojai turėtų 
galimybę apginti savo teises;

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
dėl internetinių reklamų ekosistemos 
veikimo, siekiant apibrėžtumo profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu;

Or. en

Pakeitimas 27
Marco Zullo

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; 
laikosi nuomonės, jog tais atvejais, kai 
reklamos subjektai ir tarpininkai yra 
įsisteigę trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti 
teisinį atstovą, kuris būtų įsisteigęs 
Sąjungoje ir kurio atsakomybės galėtų būti 
reikalaujama reklamos turinio klausimu, 
kad susidūrę su apgaulinga ar klaidinančia 
reklama vartotojai turėtų galimybę apginti 
savo teises;

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir teisinės priemonės, kiek tai susiję su 
profesinio atidumo klausimu ir 
įsipareigojimų platformoms nustatymu, 
įskaitant įsipareigojimą pranešti, kas 
tiesiogiai ar netiesiogiai moka už reklamą 
ir kas dėl mokėjimo užima geresnę 
poziciją paieškos rezultatų suvestinėje; 
laikosi nuomonės, jog tais atvejais, kai 
reklamos subjektai ir tarpininkai yra 
įsisteigę trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti 
teisinį atstovą, kuris būtų įsisteigęs 
Sąjungoje ir kurio atsakomybės galėtų būti 
reikalaujama reklamos turinio klausimu, 
kad susidūrę su apgaulinga ar klaidinančia 
reklama vartotojai turėtų galimybę apginti 
savo teises;

Or. it

Pakeitimas 28
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 
apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 

2. pripažįsta pastangas užtikrinti 
internetinės reklamos skaidrumą ir mano, 
tačiau pabrėžia, kad būtinas dar didesnis 
aiškumas ir orientavimas platformų 
profesinio atidumo ir įsipareigojimų 
klausimu; laikosi nuomonės, jog tais 
atvejais, kai reklamos subjektai ir 
tarpininkai yra įsisteigę trečiojoje šalyje, 
jie turėtų paskirti teisinį atstovą, kuris būtų 
įsisteigęs Sąjungoje ir kurio atsakomybės 
galėtų būti reikalaujama reklamos turinio 
klausimu, kad susidūrę su apgaulinga ar 
klaidinančia reklama vartotojai turėtų 
galimybę apginti savo teises; reikalauja, 
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teises; kad teisinių atstovų sąrašas būtų 
skelbiamas viešai ir lengvai randamas 
platformų svetainėse;

Or. it

Pakeitimas 29
Miroslav Radačovský

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę 
su apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises;

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti atstovą, 
kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir turėtų 
visus įgaliojimus atstovauti reklamos 
turinio atžvilgiu ir kurio atsakomybės 
galėtų būti reikalaujama bei jam būtų 
taikomos sankcijos už šio akto pažeidimo 
padarinius, kad susidūrę su apgaulinga ar 
klaidinančia reklama vartotojai turėtų 
galimybę apginti savo teises;

Or. sk

Pakeitimas 30
Karen Melchior

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir atskaitomybę ir mano, kad būtinas dar 
didesnis aiškumas ir orientavimas 
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atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 
apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises;

platformų profesinio atidumo ir 
įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad, pavyzdžiui, 
susidūrę su apgaulinga ar klaidinančia 
reklama vartotojai turėtų galimybę apginti 
savo teises;

Or. en

Pakeitimas 31
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 
apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises;

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir reklamos tarpininkai yra 
įsisteigę trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti 
teisinį atstovą, kuris būtų įsisteigęs 
Sąjungoje ir kurio atsakomybės galėtų būti 
reikalaujama reklamos turinio klausimu, 
kad susidūrę su apgaulinga ar klaidinančia 
reklama vartotojai turėtų galimybę apginti 
savo teises;

Or. en

Pakeitimas 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai reklamos 
subjektai ir tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kurio atsakomybės galėtų būti reikalaujama 
reklamos turinio klausimu, kad susidūrę su 
apgaulinga ar klaidinančia reklama 
vartotojai turėtų galimybę apginti savo 
teises;

2. teigiamai vertina pastangas 
užtikrinti internetinės reklamos skaidrumą 
ir mano, kad būtinas dar didesnis aiškumas 
ir orientavimas platformų profesinio 
atidumo ir įsipareigojimų klausimu; laikosi 
nuomonės, jog tais atvejais, kai tarpininkai 
yra įsisteigę trečiojoje šalyje, jie turėtų 
paskirti teisinį atstovą, kuris būtų įsisteigęs 
Sąjungoje ir kurio atsakomybės galėtų būti 
reikalaujama jų parduodamų produktų 
klausimu, kad susidūrę su apgaulinga ar 
klaidinančia reklama vartotojai turėtų 
galimybę apginti savo teises;

Or. en

Pakeitimas 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad platformų 
svetainėje turi būti įdiegta vartotojams 
skirta priemonė, kuria naudodamiesi jie 
galėtų lengvai pateikti savo skundus dėl 
šiose platformose trečiųjų asmenų 
skelbiamos melagingos ar klaidinamos 
reklamos;

Or. fr

Pakeitimas 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. laikosi nuomonės, kad 
Sąjungoje įsisteigusių teisėtų atstovų, 
kurie gali būti laikomi atsakingais už 
reklamos turinį, sąrašas turi būti lengvai 
prieinamas platformų svetainėje;

Or. fr

Pakeitimas 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

3. mano, kad platformose visa 
remiama reklama turėtų būti aiškiai 
pažymėta visiems vartotojams matomu 
būdu; prašo Komisijos išsamiau paaiškinti, 
kokios sankcijos ar kiti suvaržymai būtų 
taikomi minėtiesiems reklamos 
tarpininkams ir platformoms už sąmoningą 
sutikimą skelbti apgaulingą ar klaidinančią 
reklamą; laikosi nuomonės, jog interneto 
platformos turėtų imtis priemonių 
užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios jų svetainėse 
rodomos reklamos, įskaitant nuomonės 
formuotojų rinkodaros informaciją, kurios 
atveju neatskleidžiama, kad ji 
finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad į 
skaidrumo reikalavimus turėtų būti 
įtraukta prievolė atskleisti, kas moka už 
reklamą, įskaitant tiesioginį ir netiesioginį 
paslaugos teikėjų gautą mokėjimą ar bet 
kokį kitą įnašą, ir apsaugoti vartotojus 
nuo nepageidaujamos komunikacijos 
internete; pabrėžia, kad komercinių prekių 
ir paslaugų reklama ir politinė ar kitokio 
pobūdžio reklama savo forma ir paskirtimi 
skiriasi, todėl šių tipų reklamai turėtų būti 
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taikomos skirtingos gairės ir taisyklės

Or. en

Pakeitimas 36
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

3. prašo Komisijos išsamiau paaiškinti 
ir paskelbti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai pagal Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, visų pirma Direktyvą 2005/29/EB 
dėl nesąžiningos įmonių komercinės 
veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje 
ir iš dalies pakeistą Direktyva 
(ES) 2019/2161, ir Direktyvą 2006/114/EB 
dėl klaidinančios ir lyginamosios 
reklamos, yra taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; pripažįsta, kad 
platformoms sudėtinga aptikti 
klaidinančią reklamą, laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų būti 
skatinamos aktyviai stebėti savo svetainėse 
skelbiamą reklamą ir ją šalinti, kad nebūtų 
pelnomasi iš apgaulingos ar klaidinančios 
reklamos, įskaitant nuomonės formuotojų 
rinkodaros informaciją, kurios atveju 
neatskleidžiama, kad ji finansuojama 
rėmėjų; tačiau primena, kad tai turėtų būti 
daroma laikantis principo, kad negali būti 
jokio bendro stebėjimo; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

Or. en
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Pakeitimas 37
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų 
rinkodaros informaciją, kurios atveju 
neatskleidžiama, kad ji finansuojama 
rėmėjų; pabrėžia, kad komercinių prekių ir 
paslaugų reklama ir politinė ar kitokio 
pobūdžio reklama savo forma ir paskirtimi 
skiriasi, todėl šių tipų reklamai turėtų būti 
taikomos skirtingos gairės ir taisyklės;

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi reklamos 
tarpininkams už sąmoningą sutikimą 
skelbti apgaulingą ar klaidinančią reklamą; 
pabrėžia, kad komercinių prekių ir 
paslaugų reklama ir politinio pobūdžio 
reklama arba viešojo intereso skelbimai 
savo forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių 
tipų reklamai turėtų būti taikomos 
skirtingos gairės ir taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 38
Marco Zullo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir suklastotus atsiliepimus ir užtikrinti, kad 
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apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

nebūtų pelnomasi iš apgaulingos ar 
klaidinančios reklamos, įskaitant 
nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; mano, kad 
platformos taip pat turėtų apsaugoti 
vartotojus nuo nepageidaujamų 
komercinių pranešimų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

Or. it

Pakeitimas 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų 
rinkodaros informaciją, kurios atveju 
neatskleidžiama, kad ji finansuojama 
rėmėjų; pabrėžia, kad komercinių prekių ir 
paslaugų reklama ir politinė ar kitokio 
pobūdžio reklama savo forma ir paskirtimi 
skiriasi, todėl šių tipų reklamai turėtų būti 
taikomos skirtingos gairės ir taisyklės;

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; pabrėžia, kad 
svarbus bendras supratimas, kas yra 
apgaulinga ar klaidinanti reklama; 
pabrėžia, kad komercinių prekių ir 
paslaugų reklama ir politinė ar kitokio 
pobūdžio reklama savo forma ir paskirtimi 
skiriasi, todėl šių tipų reklamai turėtų būti 
taikomos skirtingos gairės ir taisyklės;

Or. en
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Pakeitimas 40
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų taikydamos 
savanoriškas priemones stebėti savo 
svetainėse skelbiamą reklamą ir užtikrinti, 
kad nebūtų pelnomasi iš apgaulingos ar 
klaidinančios reklamos, įskaitant 
nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 41
Karen Melchior

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
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apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos, 
bet papildančios, taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 42
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sąmoningą sutikimą skelbti apgaulingą ar 
klaidinančią reklamą; laikosi nuomonės, 
jog interneto platformos turėtų aktyviai 
stebėti savo svetainėse skelbiamą reklamą 
ir užtikrinti, kad nebūtų pelnomasi iš 
apgaulingos ar klaidinančios reklamos, 
įskaitant nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

3. prašo Komisijos išsamiau 
paaiškinti, kokios sankcijos ar kiti 
suvaržymai būtų taikomi minėtiesiems 
reklamos tarpininkams ir platformoms už 
sutikimą skelbti apgaulingą ar klaidinančią 
reklamą; laikosi nuomonės, jog interneto 
platformos turėtų aktyviai stebėti savo 
svetainėse skelbiamą reklamą ir užtikrinti, 
kad nebūtų pelnomasi iš apgaulingos ar 
klaidinančios reklamos, įskaitant 
nuomonės formuotojų rinkodaros 
informaciją, kurios atveju neatskleidžiama, 
kad ji finansuojama rėmėjų; pabrėžia, kad 
komercinių prekių ir paslaugų reklama ir 
politinė ar kitokio pobūdžio reklama savo 
forma ir paskirtimi skiriasi, todėl šių tipų 
reklamai turėtų būti taikomos skirtingos 
gairės ir taisyklės;

Or. it

Pakeitimas 43
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad vaizdo įrašų 
bendrinimo platformos ir socialiniai 
tinklai turi galimybę padidinti neteisėto 
turinio kiekį; ragina bendroves atskleisti 
rekomendacijų algoritmus, kad vartotojai 
ir tyrėjai galėtų susipažinti su šiais 
procesais, visų pirma, sužinoti kaip 
naudojami duomenys, kokia yra algoritmo 
paskirtis, kaip suasmeninama, kokie yra 
padariniai ir galimi pavojai, laikantis 
paaiškinamumo, teisingumo ir 
atsakomybės principų; pabrėžia, kad 
būtina garantuoti ir tinkamai įgyvendinti 
vartotojų teisę pasirinkti naudoti 
rekomenduojamas ir suasmenintas 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia būtinybę stiprinti 
E. prekybos direktyvoje ir Direktyvoje 
2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės 
praktikos nustatytų prievolių, susijusių su 
verslo komunikacijos ir skaitmeninės 
reklamos skaidrumu, suderinamumą;

Or. en

Pakeitimas 45
Marco Zullo
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Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad dėl neaiškumų, 
susijusių su pokalbių robotų naudojimu, 
gali kilti tam tikrų nepatogumų kai 
kurioms itin pažeidžiamų asmenų 
grupėms;

Or. it

Pakeitimas 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad vartotojų apsaugai 
svarbu, kad algoritmai būtų skaidrūs, visų 
pirma užtikrinant galimybę paaiškinti ir 
patikrinti automatizuotą sprendimų 
priėmimą reklamos ir turinio ribojimo 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 47
Marco Zullo

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją nustatyti 
įpareigojimą svetainėms ir socialinės 
medijos paskyroms aiškiai ir 
nedviprasmiškai nurodyti, ar vartotojas 
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turi sąsają su dirbtinio intelekto 
algoritmais, imituojančiais žmogišką 
pokalbį;

Or. it

Pakeitimas 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją spręsti problemą 
dėl vis skirtingesnių ir nevienodų 
nacionalinių taisyklių valstybėse narėse ir 
pasiūlyti konkrečias teisėkūros priemones, 
įskaitant pranešimo ir veiksmų 
mechanizmą, kuriomis naudotojams būtų 
suteiktos galimybės pranešti interneto 
paslaugų tarpininkams apie galimai 
neteisėtą turinį arba elgesį internete; 
laikosi nuomonės, kad tokios priemonės 
užtikrintų aukštą naudotojų ir vartotojų 
apsaugos lygį ir skatintų vartotojų 
pasitikėjimą interneto ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 49
Marco Zullo

Nuomonės projektas
3c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją įvertinti 
įpareigojimą nuomonės formuotojams 
įrašo pradžioje aiškiai, suprantamai ir 
matomai nurodyti, ar už tą įrašą 
nuomonės formuotojui buvo tiesiogiai ar 
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netiesiogiai sumokėta, ar jis gavo gaminių 
nemokamai arba įsigijo jų su nuolaida;

Or. it

Pakeitimas 50
Marco Zullo

Nuomonės projektas
3d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. ragina Komisiją skatinti 
technologijas, kuriomis reklaminiuose 
skelbimuose užtikrinama vartotojų 
privatumo apsauga, ypatingą dėmesį 
skiriant pažeidžiamiausių asmenų 
grupėms;

Or. it

Pakeitimas 51
Alex Agius Saliba

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad 
vartotojai su galutinio vartotojo licencijos 
sutartimis neretai sutinka jų neskaitę; be to, 
pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju;

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip pasiekti, kad 
jos būtų teisingesnės, bei užtikrinti atitiktį 
Sąjungos teisei, kad būtų galima labiau ir 
lengviau įtraukti vartotojus; mano, kad 
skaitmeninio turinio ir skaitmeninių 
paslaugų naudojimo apribojimai, nors 
taikomi pagal teisių turėtojų ir paslaugų 
teikėjų sutarties laisvę, turėtų būti 
uždrausti dėl to, kad neatitinka pagrįstų 
vartotojo lūkesčių, kurie saugomi pagal 
Direktyvą (ES) 2019/770 dėl tam tikrų 
skaitmeninio turinio ir skaitmeninių 
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paslaugų teikimo sutarčių aspektų; 
pažymi, kad vartotojai su galutinio 
vartotojo licencijos sutartimis neretai 
sutinka jų neskaitę; be to, pažymi, kad tais 
atvejais, kai galutinio vartotojo licencijos 
sutartimi vartotojui sudaroma galimybė 
atsisakyti sąlygų, platformos gali reikalauti 
su jomis sutikti kiekvienu naudojimosi 
atveju;

Or. en

Pakeitimas 52
Karen Melchior

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad 
vartotojai su galutinio vartotojo licencijos 
sutartimis neretai sutinka jų neskaitę; be to, 
pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju;

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip užtikrinti 
atitiktį Sąjungos teisei, kad būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus; 
mano, kad skaitmeninio turinio ir 
skaitmeninių paslaugų naudojimo 
apribojimai, nors taikomi pagal teisių 
turėtojų ir paslaugų teikėjų sutarties 
laisvę, turėtų būti uždrausti dėl to, kad 
neatitinka pagrįstų vartotojo lūkesčių, 
kurie saugomi pagal Direktyvą 
(ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio 
turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo 
sutarčių aspektų; pažymi, kad vartotojai 
su galutinio vartotojo licencijos sutartimis 
neretai sutinka jų neskaitę; be to, pažymi, 
kad tais atvejais, kai galutinio vartotojo 
licencijos sutartimi vartotojui sudaroma 
galimybė atsisakyti sąlygų, platformos gali 
reikalauti su jomis sutikti kiekvienu 
naudojimosi atveju;

Or. en
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Pakeitimas 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad 
vartotojai su galutinio vartotojo licencijos 
sutartimis neretai sutinka jų neskaitę; be to, 
pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju;

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas, kad būtų galima 
užtikrinti labiau informacija pagrįstą 
sutikimą; pažymi, kad vartotojai su 
galutinio vartotojo licencijos sutartimis 
neretai sutinka jų neskaitę; be to, pažymi, 
kad tais atvejais, kai galutinio vartotojo 
licencijos sutartimi vartotojui sudaroma 
galimybė atsisakyti sąlygų, platformos gali 
reikalauti su jomis sutikti kiekvienu 
naudojimosi atveju; pažymi, kad daugumą 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
platformos gali vienašališkai pakeisti 
neįspėjusios vartotojų, ir tai gali turėti 
žalingų padarinių vartotojų apsaugai, ir 
ragina labiau užtikrinti vartotojų apsaugą 
taikant veiksmingas priemones;

Or. en

Pakeitimas 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
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labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad 
vartotojai su galutinio vartotojo licencijos 
sutartimis neretai sutinka jų neskaitę; be 
to, pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju;

labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad kol 
kas vartotojai neturi jokio kito 
pasirinkimo, kaip tik sutikti su galutinio 
vartotojo licencijos sutartimis; be to, 
pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju; prašo 
Komisijos nustatyti gaires platformoms, 
kaip geriau informuoti vartotojus apie 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
sąlygas, pvz., pateikiant iškylantįjį 
pranešimą su pagrindine informacija;

Or. en

Pakeitimas 55
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad 
vartotojai su galutinio vartotojo licencijos 
sutartimis neretai sutinka jų neskaitę; be to, 
pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju;

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių ir 
paslaugų teikimo sąlygų sutarčių praktiką 
ir ieškoti būdų, kaip būtų galima labiau ir 
lengviau įtraukti vartotojus – taip pat ir 
pasirenkant sąlygas; pažymi, kad vartotojai 
su galutinio vartotojo licencijos sutartimis 
ir paslaugų teikimo sąlygomis neretai 
sutinka jų neskaitę; be to, pažymi, kad tais 
atvejais, kai galutinio vartotojo licencijos 
sutartimi ir paslaugų teikimo sąlygomis 
vartotojui sudaroma galimybė atsisakyti 
sąlygų, paslaugų teikėjai gali reikalauti su 
jomis sutikti kiekvienu naudojimosi atveju 
dažnai vien tik tam, kad paskatintų su 
jomis sutikti;

Or. en
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Pakeitimas 56
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
labiau ir lengviau įtraukti vartotojus – taip 
pat ir pasirenkant sąlygas; pažymi, kad 
vartotojai su galutinio vartotojo licencijos 
sutartimis neretai sutinka jų neskaitę; be to, 
pažymi, kad tais atvejais, kai galutinio 
vartotojo licencijos sutartimi vartotojui 
sudaroma galimybė atsisakyti sąlygų, 
platformos gali reikalauti su jomis sutikti 
kiekvienu naudojimosi atveju;

4. prisimindamas ankstesnes 
pastangas, prašo Komisijos toliau stebėti 
galutinio vartotojo licencijos sutarčių 
praktiką ir ieškoti būdų, kaip būtų galima 
lengviau įtraukti vartotojus – taip pat ir 
pasirenkant sąlygas; pažymi, kad vartotojai 
su galutinio vartotojo licencijos sutartimis 
neretai sutinka jų neskaitę; be to, pažymi, 
kad tais atvejais, kai galutinio vartotojo 
licencijos sutartimi vartotojui sudaroma 
galimybė atsisakyti sąlygų, platformos gali 
reikalauti su jomis sutikti kiekvienu 
naudojimosi atveju;

Or. en

Pakeitimas 57
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad paslaugų teikimo 
sąlygų ir galutinio vartotojo licencijos 
sutarties suvestinė, išdėstyta paprasta ir 
aiškia kalba, ir galimybė lengvai atsisakyti 
pasirenkamų sąlygų, turėtų būti rodoma 
kiekvienos tokios sutarties pradžioje; 
mano, kad Komisija turėtų parengti 
paslaugų teikimo sąlygų ir galutinio 
vartotojo licencijos sutarties suvestinių 
šabloną;

Or. en
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Pakeitimas 58
Alex Agius Saliba

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti, nustatant 
aukštą duomenų apsaugos ir saugumo 
lygį; rekomenduoja, kad bet kokia 
duomenų prieigos priemonė turėtų būti 
taikoma tik rinkos nepakankamumui 
spręsti, turėtų atitikti BDAR, suteikti 
vartotojams teisę nesutikti bendrinti 
duomenų ir suteikti vartotojams techninių 
sprendimų, kurie padėtų jiems 
kontroliuoti ir valdyti savo asmens 
duomenų srautus ir turėti teisių gynimo 
priemones; prašo Komisijos užtikrinti, kad 
net ir tada, kai vartotojas atšaukia savo 
sutikimą dalintis neoperatyviniais 
duomenimis su prietaiso gamintoju ar 
trečiosiomis šalimis, jis toliau galėtų 
naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

Or. en

Pakeitimas 59
Karen Melchior

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti, nustatant 
aukštą duomenų apsaugos ir saugumo 
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vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

lygį; rekomenduoja, kad bet kokia 
duomenų prieigos priemonė turėtų būti 
taikoma tik rinkos nepakankamumui 
spręsti, turėtų atitikti BDAR, suteikti 
vartotojams teisę nesutikti bendrinti 
duomenų ir suteikti vartotojams techninių 
sprendimų, kurie padėtų jiems 
kontroliuoti ir valdyti savo asmens 
duomenų srautus ir turėti teisių gynimo 
priemones; prašo Komisijos užtikrinti, kad 
net ir tada, kai vartotojas atšaukia savo 
sutikimą dalintis neoperatyviniais 
duomenimis su prietaiso gamintoju ar 
trečiosiomis šalimis, jis toliau galėtų 
naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

Or. en

Pakeitimas 60
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent 
tai išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis bet 
kokiais duomenimis su trečiosiomis 
šalimis visada turėtų būti grindžiamas 
naudotojo sutikimu; prašo Komisijos 
užtikrinti, kad net ir tada, kai vartotojas 
atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis; ragina 
sukurti vykdymo užtikrinimo 
mechanizmus, kurie užtikrintų vartotojų 
teisės į informacija pagrįstą sutikimą ir 
pasirinkimo laisvę pateikiant duomenis 
stebėseną;

Or. en
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Pakeitimas 61
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas ir kad jei 
toks dalijimasis yra būtinas paslaugoms 
teikti, galutinis vartotojas turi būti 
nedelsiant tinkamai, aiškiai ir skaidriai 
apie tai informuojamas; prašo Komisijos 
užtikrinti, kad net ir tada, kai vartotojas 
atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

Or. it

Pakeitimas 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent 
tai išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutarties sąlygas 
vartotojai turėtų galėti laisvai suteikti 
leidimą dalytis visais duomenimis arba jų 
dalimi su trečiosiomis šalimis, nebent yra 
teisinis pagrindas, dėl kurio galima 
teisėtai dalytis duomenimis; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas nesuteikia savo sutikimo 
dalintis neoperatyviniais duomenimis su 
prietaiso gamintoju ar trečiosiomis šalimis 
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arba jį atšaukia, jis toliau galėtų naudotis 
visomis pagrindinėmis prijungiamo 
prietaiso funkcijomis;

Or. en

Pakeitimas 63
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad pagrįstais 
atvejais net ir tada, kai vartotojas atšaukia 
savo sutikimą dalintis neoperatyviniais 
duomenimis su prietaiso gamintoju ar 
trečiosiomis šalimis, jis toliau galėtų 
naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

Or. en

Pakeitimas 64
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis ir paslaugų 
teikimo sąlygas dalijimasis visais 
duomenimis su trečiosiomis šalimis visada 
turėtų būti pasirenkamas, nebent tai išties 
būtina paslaugoms teikti; prašo Komisijos 
užtikrinti, kad net ir tada, kai vartotojas 
atšaukia savo sutikimą dalintis 
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gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

Or. en

Pakeitimas 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis;

5. pabrėžia, kad pagal galutinio 
vartotojo licencijos sutartis dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis 
visada turėtų būti pasirenkamas, nebent tai 
išties būtina paslaugoms teikti; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad net ir tada, kai 
vartotojas atšaukia savo sutikimą dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso 
gamintoju ar trečiosiomis šalimis, jis toliau 
galėtų naudotis visomis pagrindinėmis 
prijungiamo prietaiso funkcijomis; 
pakartoja, kad būtina užtikrinti galutinio 
vartotojo licencijos sutarčių skaidrumą, 
susijusį su galimybe dalytis duomenimis 
su trečiosiomis šalimis ir šio dalijimosi 
apimtimi;

Or. en

Pakeitimas 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją į busimą 
Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti 
sąveikumo prievolę skaitmeninę prieigą 
kontroliuojantiems subjektams, kad būtų 
atkurtos vienodos sąlygos MVĮ, padidėtų 
pasirinkimas vartotojams ir būtų sukurta 
didesnė įvairovė internete;

Or. en

Pakeitimas 67
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad direktyvos (ES) 
2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi būti 
tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę ir 
įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti prieš imantis papildomų 
priemonių;

6. pabrėžia, kad direktyvos (ES) 
2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi būti 
tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę ir 
įgyvendintos;

Or. en

Pakeitimas 68
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad direktyvos (ES) 
2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi būti 
tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę ir 
įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti prieš imantis papildomų 
priemonių;

6. pabrėžia, kad direktyvos 
(ES) 2019/2161, (ES) 2019/770 ir 
(ES) 2019/771 tebeturi būti tinkamai 
perkeltos į nacionalinę teisę ir 
įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti prieš imantis papildomų 
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priemonių;

Or. en

Pakeitimas 69
Karen Melchior

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad direktyvos (ES) 
2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi būti 
tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę ir 
įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti prieš imantis papildomų 
priemonių;

6. pabrėžia, kad direktyvos 
(ES) 2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi 
būti tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę 
ir įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti imantis papildomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 70
Alex Agius Saliba

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad direktyvos (ES) 
2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi būti 
tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę ir 
įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti prieš imantis papildomų 
priemonių;

6. pabrėžia, kad direktyvos 
(ES) 2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi 
būti tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę 
ir įgyvendintos; prašo Komisijos į tai 
atsižvelgti imantis papildomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 71
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais būtų galiojančios ir 
įpareigojančios visoje Sąjungoje, kad jos 
atitiktų vartotojų teisės normas, pvz., teisę 
atsisakyti sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad jų atveju nebūtų 
susiduriama su nacionalinėmis taikymo 
kliūtimis, pvz., notarinio patvirtinimo 
reikalavimais;

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai, taip pat pasiūlant vienareikšmę 
išmaniosios sutarties ir paskirstytojo 
registro technologijos apibrėžtį, ir 
pateiktos gairės, siekiant užtikrinti teisinį 
tikrumą įmonėms ir vartotojams; pabrėžia, 
kad šiose gairėse turėtų būti atsižvelgta į 
kiekvienos valstybės narės teisinius ir 
pramonės struktūros ypatumus; ypač 
prašo Komisijos imtis darbo siekiant 
užtikrinti, kad tokios sutartys su vartotojais 
būtų galiojančios ir įpareigojančios visoje 
Sąjungoje, kad jos atitiktų vartotojų teisės 
normas, pvz., teisę atsisakyti sutarties, 
numatytą Direktyvoje 2011/83/ES4, ir kad 
jų atveju nebūtų susiduriama su 
nacionalinėmis taikymo kliūtimis, pvz., 
notarinio patvirtinimo reikalavimais;

__________________ __________________
4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Or. it

Pakeitimas 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais būtų galiojančios ir 
įpareigojančios visoje Sąjungoje, kad jos 
atitiktų vartotojų teisės normas, pvz., teisę 
atsisakyti sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad jų atveju nebūtų 
susiduriama su nacionalinėmis taikymo 
kliūtimis, pvz., notarinio patvirtinimo 
reikalavimais;

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis ir neturinčias aiškaus 
teisinio pagrindo; prašo Komisijos 
įvertinti paskirstytojo registro 
technologijų, įskaitant išmaniąsias 
sutartis, plėtrą ir naudojimą, visų pirma 
teisėtumo ir išmaniųjų sutarčių vykdymo 
tarpvalstybinėse situacijose užtikrinimo 
klausimais bei pateikti pasiūlymų dėl 
tinkamo teisinio pagrindo, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos 
atnaujinti esamą rekomendacinį 
dokumentą dėl Direktyvos 2011/83/ES4 
(Vartotojų teisių direktyva), kad būtų 
paaiškinta, ar, jos manymu, išmaniosioms 
sutartims taikoma 3 straipsnio 2 dalies l 
punkto išimtis, ir, jei taip, kokiomis 
sąlygomis, taip pat paaiškinti teisės 
pasitraukti iš sutarties klausimą; prašo 
pateikti rekomendaciją dėl tarptautinių 
operacijų ir dėl esamų taisyklių, susijusių 
su notarinio patvirtinimo reikalavimais;

__________________ __________________
4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Or. en

Pakeitimas 73
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais būtų galiojančios ir 
įpareigojančios visoje Sąjungoje, kad jos 
atitiktų vartotojų teisės normas, pvz., teisę 
atsisakyti sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad jų atveju nebūtų 
susiduriama su nacionalinėmis taikymo 
kliūtimis, pvz., notarinio patvirtinimo 
reikalavimais;

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, pvz., 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys atitiktų vartotojų teisės normas, 
pvz., teisę atsisakyti sutarties, numatytą 
Direktyvoje 2011/83/ES4;

__________________ __________________
4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Or. en

Pakeitimas 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
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vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais būtų galiojančios ir 
įpareigojančios visoje Sąjungoje, kad jos 
atitiktų vartotojų teisės normas, pvz., teisę 
atsisakyti sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad jų atveju nebūtų 
susiduriama su nacionalinėmis taikymo 
kliūtimis, pvz., notarinio patvirtinimo 
reikalavimais;

vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti tam tikrus išmaniųjų sutarčių 
aspektus, kurie turėtų būti išsamiau 
paaiškinti, ir pateikti apytikres gaires, 
siekiant užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms 
ir vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais būtų galiojančios ir 
įpareigojančios visoje Sąjungoje, kad jos 
atitiktų vartotojų teisės normas, pvz., teisę 
atsisakyti sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad išmaniųjų sutarčių 
atveju nebūtų susiduriama su 
nacionalinėmis taikymo kliūtimis, 
susijusiomis su jų, kaip vartojimo 
sutarčių, galiojimo reikalavimais;

__________________ __________________
4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Or. en

Pakeitimas 75
Karen Melchior

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 

7. atkreipia dėmesį į populiarėjančias 
vadinamąsias išmaniąsias sutartis, 
grindžiamas paskirstytojo registro 
technologijomis; prašo Komisijos 
išanalizuoti, ar turėtų būti išsamiau 
paaiškinti kai kurie išmaniųjų sutarčių 
aspektai ir pateiktos gairės, siekiant 
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užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais būtų galiojančios ir 
įpareigojančios visoje Sąjungoje, kad jos 
atitiktų vartotojų teisės normas, pvz., teisę 
atsisakyti sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad jų atveju nebūtų 
susiduriama su nacionalinėmis taikymo 
kliūtimis, pvz., notarinio patvirtinimo 
reikalavimais;

užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams; ypač prašo Komisijos imtis 
darbo siekiant užtikrinti, kad tokios 
sutartys su vartotojais atitiktų vartotojų 
teisės normas, įskaitant teisę atsisakyti 
sutarties, numatytą Direktyvoje 
2011/83/ES4, ir kad jų atveju nebūtų 
susiduriama su nacionalinėmis taikymo 
kliūtimis, pvz., notarinio patvirtinimo 
reikalavimais;

__________________ __________________
4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

4 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

Or. en

Pakeitimas 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, 
turi būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, 
kad būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo 
praktikai, susijusiai su Sąjungos teisės 

Išbraukta.
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aktais, kurią vykdo valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo 
praktikai, susijusiai su Sąjungos teisės 
aktais, kurią vykdo valstybės narės.

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama užkirsti 
kelią galimoms naujoms nepagrįstoms su 
skaitmeninių paslaugų ir inovacijų 
teikimu interneto platformose susijusioms 
kliūtims, stiprinant vartotojų apsaugą, 
siekiant tvaraus ir pažangaus augimo, ir 
spręsti technologinius bei junglumo 
sunkumus bei užtikrinti, kad bendroji 
skaitmeninė rinka būtų teisinga ir saugi 
visiems; sykiu pabrėžia, jog naujieji 
Sąjungos įsipareigojimai, susiję su 
platformomis, turi būti proporcingi ir 
aiškaus pobūdžio, kad būtų išvengta 
bereikalingos reglamentavimo naštos ar 
bereikalingų suvaržymų, užtikrinant 
vienodas sąlygas įmonėms, įskaitant MVĮ, 
aukštą vartotojų apsaugos lygį ir mūsų 
piliečių sveikatos, saugos ir gerovės 
apsaugą; pabrėžia suderintos 
skaitmeninių paslaugų reglamentavimo 
sistemos visoje Sąjungoje svarbą ir naudą 
bendrosios skaitmeninės rinkos atžvilgiu 
ir būtinybę įsteigti reguliavimo instituciją, 
kuri būtų atsakinga už Skaitmeninių 
paslaugų akto priežiūrą ir atitiktį ir kuri 
turėtų papildomų įgaliojimų spręsti 
tarpvalstybines problemas bei tyrimų ir 
vykdymo užtikrinimo galias.

Or. en
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Pakeitimas 78
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
svarbu nustatyti tinkamai subalansuotą 
Sąjungos požiūrį, galiausiai siekiant 
užtikrinti atsakingą ir nediskriminacinį 
interneto platformų elgesį, atitinkantį 
Sąjungos vertybes ir pagrindines teises; 
akcentuoja būtinybę užkirsti kelią 
perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
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interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms nepagrįstoms 
naujoms, taip pat skatinti interneto 
aplinką be neteisėto turinio, kuris būtų 
žalingas Sąjungos vartotojams ir 
Sąjungos ekonomikai; sykiu pabrėžia, jog 
naujieji Sąjungos įsipareigojimai, susiję su 
platformomis, turi būti proporcingi ir 
aiškaus pobūdžio, kad būtų išvengta 
bereikalingos reglamentavimo naštos ar 
bereikalingų suvaržymų; akcentuoja 
būtinybę užkirsti kelią perteklinio 
reglamentavimo praktikai, susijusiai su 
Sąjungos teisės aktais, kurią vykdo 
valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 80
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis, 
susaistymus ir mažesnę konkurenciją ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti pagrįsti visuomenės gerove, 
proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad būtų 
išvengta bereikalingos reglamentavimo 
naštos ar bereikalingų suvaržymų; 
akcentuoja būtinybę užkirsti kelią 
perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

Or. en
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Pakeitimas 81
Karen Melchior

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų ir jais turi būti siekiama 
vartotojų apsaugos ir produktų saugos 
tikslų; akcentuoja būtinybę užkirsti kelią 
perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 82
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad visais būsimais 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti siekiama šalinti 
esamas su skaitmeninių paslaugų teikimu 
interneto platformose susijusias kliūtis ir 
užkirsti kelią galimoms naujoms; sykiu 
pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 

8. pabrėžia, kad visi būsimi 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto turėtų būti pagrįsti 
įrodymais ir jais turėtų būti siekiama 
šalinti esamas su skaitmeninių paslaugų 
teikimu interneto platformose susijusias 
kliūtis ir užkirsti kelią galimoms naujoms; 
sykiu pabrėžia, jog naujieji Sąjungos 
įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi 
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būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

būti proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad 
būtų išvengta bereikalingos 
reglamentavimo naštos ar bereikalingų 
suvaržymų; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo praktikai, 
susijusiai su Sąjungos teisės aktais, kurią 
vykdo valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 83
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad bet kokie būsimi 
teisėkūros pasiūlymai, kuriais nustatomos 
naujos komercinės ir civilinės taisyklės 
internete veikiantiems verslo subjektams, 
turėtų būti skirti kovoti su prieš 
konkurenciją nukreiptu skaitmeninės 
reklamos naudojimu ir sudaryti galimybes 
vienodoms sąlygoms rinkoje; pabrėžia, 
kad tokią sistemą būtina užtikrinti, 
siekiant paskatinti inovacijas ir MVĮ 
augimą Sąjungoje, taip pat 
pradedančiąsias įmones, kad jos galėtų 
pasipelnyti iš bendrosios skaitmeninės 
rinkos;

Or. en

Pakeitimas 84
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. palankiai vertina Komisijos 
susitarimą su bendradarbiaujamosios 
ekonomikos platformomis, pagal kurį iš 
pradžių Eurostatas galės skelbti 
pagrindinius duomenis apie turistų 
apgyvendinimą; prašo Komisijos pagal 
duomenų apsaugos taisykles nustatyti 
papildomų informavimo prievolių 
bendradarbiaujamosios ekonomikos 
platformoms, nes tai yra būtina vietos 
valdžios institucijoms, kad jos galėtų 
užtikrinti įperkamo būsto prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 85
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. prašo Komisiją peržiūrėti 
Reglamentą (ES) Nr. 910/20141a (eIDAS 
reglamentas), atsižvelgiant į virtualiųjų 
tapatybės nustatymo technologijų plėtrą, 
įskaitant tapatybės nustatymo taikomųjų 
programų naudojimą, kad vartotojams 
perkant produktus ir paslaugas arba už 
juos mokant būtų užtikrinta galimybė 
virtualųjį tapatybės dokumentą naudoti 
taip pat, kaip ir fizinę kortelę;
__________________
1a 2014 m. liepos 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties 
ir elektroninių operacijų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, 
kuriuo panaikinama Direktyva 
1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en
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Pakeitimas 86
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad turinio ribojimo 
standartus ir procedūras nustatantis 
reglamentas turėtų būti taikomas bet 
kokio tipo turinio ribojimui interneto 
platformose (savanoriškam arba 
kompetentingų institucijų prašymu) ir 
kompetentingų institucijų vykdomai 
turinio priežiūrai arba blokavimui;

Or. en

Pakeitimas 87
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. mano, kad Skaitmeninių paslaugų 
akto dokumentų rinkinyje turėtų būti i) 
konkrečiai panaikinti dabartinių teisės 
aktų trūkumai, susiję su internetinių 
paslaugų teikėjams dirbančių asmenų 
teisėmis ir socialine apsauga, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra įdarbinti 
oficialiai, ir ii) nustatyti mechanizmai, 
kuriais užtikrinama, kad paslaugų teikėjai 
laikosi šio akto;

Or. en

Pakeitimas 88
Dita Charanzová
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Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. prašo Komisijos išnagrinėti 
galimybę su Skaitmeninių paslaugų akto 
dokumentų rinkiniu pateikti kelis 
pasiūlymus, be kita ko, dėl sutartyje 
numatytų teisių skaitmeninių paslaugų 
teikimo atžvilgiu, kaip nurodyta priede 
pateiktoje rekomendacijoje;

Or. en

Pakeitimas 89
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
Priedas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS 
PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL 
PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ TURINIO 
A. PRAŠOMŲ SKAITMENINIŲ 
PASLAUGŲ AKTO DOKUMENTŲ 
RINKINIO PASIŪLYMŲ PRINCIPAI IR 
TIKSLAI
Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų 
rinkinį turėtų sudaryti:
išsamus teisėkūros pasiūlymas, kuriuo 
siekiant pagerinti bendrosios rinkos 
veikimą ir laisvą skaitmeninių paslaugų 
judėjimą būtų peržiūrėta E. prekybos 
direktyva;
teisėkūros pasiūlymas dėl didelių 
platformų „ex ante“ reguliavimo 
stiprinant skaidrumą pagal Reglamentą 
(ES) 2019/11501a (Platformų ir verslo 
klientų reglamentas);
pasiūlymai dėl sutartyje numatytų teisių 
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skaitmeninių paslaugų teikimo atžvilgiu, 
kaip dalis dokumentų rinkinio papildantys 
Skaitmeninių paslaugų aktą, remiantis 
šiame priede pateiktomis 
rekomendacijomis atlikus išsamią 
neseniai priimtų vartotojų apsaugos 
srities teisinių priemonių perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir įgyvendinimo analizę.
B. REKOMENDACIJOS
1 rekomendacija. Paskirtis
Pasiūlymais turėtų būti siekiama 
sustiprinti civilinės ir komercinės teisės 
taisykles, taikomas internete veikiantiems 
verslo subjektams skaitmeninių paslaugų 
atžvilgiu, įskaitant paskirstytojo registro 
technologijų civilinės ir komercinės teisės 
aspektus ir ypač išmaniąsias sutartis.
Pasiūlymais taip pat turėtų būti siekiama, 
kad licencijavimo ir paslaugų teikimo 
sąlygų sutartys būtų suprantamesnės, o 
asmenys turėtų realią galimybę atsisakyti 
tam tikrų sąlygų arba susiderėti dėl 
individualių sąlygų.
2 rekomendacija. Aprėptis
Pasiūlymai dėl sutartyje numatytų teisių 
turėtų būti orientuoti tik į civilinės ir 
komercinės teisės aspektus ir neturėtų 
turėti įtakos E. prekybos direktyvai. Jie 
turėtų nepažeisti taisyklių dėl reklamos, 
kurios yra nustatytos Direktyvoje 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos.
3 rekomendacija. Bendrieji principai
Skaidrumo principas
Visos paslaugų teikimo sąlygos ir kitos 
naudojimo sąlygos turėtų būti lengvai 
prieinamos ir lengvai suprantamos, 
parašytos aiškia ir paprasta kalba, taip pat 
ir galutinio naudotojo licencijos sutarčių 
atžvilgiu. Pasiūlyme turėtų būti pateiktas 
paslaugų teikimo sąlygų arba galutinio 
vartotojo licencijos sutarties suvestinės, 
kuri būtų rodoma visų tokių sutarčių 
pradžioje, šablonas.
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Teisingumo principas
Visas paslaugų teikimo sąlygas ir kitas 
naudojimo sąlygas, kurios nėra visiškai 
būtinos skaitmeninei paslaugai teikti arba 
privalomos pagal teisės aktus, turėtų būti 
galima pakeisti arba pašalinti galutinio 
vartotojo sprendimu (galimybės pasirinkti 
sąlyga) prieš jas priimant.
Vartotojui pasirinkus atsisakymo 
dalyvauti nuostatą, įmonės galėtų apriboti 
tam tikras paslaugas, bet negali apskritai 
uždrausti prieigos arba apriboti būtinųjų 
skaitmeninės paslaugos arba susieto ar 
kitaip prijungto fizinio produkto 
elementų.
Teisinio tikrumo principas
Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad jeigu 
tik, neskaitant kitų, paslaugų teikimo 
sąlygoms, galutinio vartotojo licencijos 
sutartims ir išmaniosioms sutartims 
taikoma sutarties teisinė apibrėžtis, 
galioja visos Vartotojų teisių direktyvoje 
nustatytos vartotojo apsaugos nuostatos.
Pasiūlymu turėtų būti siekiama paaiškinti, 
ar galima laikyti, kad buvo suteiktas 
aiškus sutikimas vien dėl to, kad buvo 
sutikta su paslaugos teikimo sąlygomis 
arba skaitmeninės paslaugos naudojimo 
sąlygomis, jei nėra jokių įrodymų, kad 
galutinis naudotojas perskaitė tokias 
paslaugos teikimo sąlygas ar kitas 
naudojimo sąlygas.
Baudos
Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles 
dėl baudų, taikomų už sutartyje numatytų 
teisių pažeidimus, ir imtis visų būtinų 
priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
įgyvendinimas. Šios baudos turi 
efektyvios, proporcingos ir atgrasančios.
__________________
1a 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų 
internetinių tarpininkavimo paslaugų 
sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (OL 
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L 186, 2019 11 7, p. 57).

Or. en


