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Grozījums Nr. 1
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā E-komercijas direktīva1a ir 
uzskatāma par iekšējā tirgus tiešsaistes 
pakalpojumu tiesisko regulējumu, kas 
nosaka satura pārvaldību; tā kā, pārskatot 
E-komercijas direktīvu, šo regulējumu 
sadrumstalot nedrīkstētu;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 
8. jūnijs) par dažiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem 
aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 
17.7.2000., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 2
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā Direktīvas (ES) 2019/7701 un 
(ES) 2019/7712 par dažiem digitālā satura 
un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu 
un atsevišķiem preču pārdošanas līgumu 
aspektiem ir pieņemtas tikai nesen,

C. tā kā Direktīvu 2005/29/EK1a 
pārskatīja, pieņemot Direktīvu (ES) 
2019/21611b, un Direktīvas (ES) 2019/7701 
un (ES) 2019/7712 par dažiem digitālā 
satura un digitālo pakalpojumu piegādes 
līgumu un atsevišķiem preču pārdošanas 
līgumu aspektiem ir pieņemtas tikai nesen,

__________________ __________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 
20. maijs) par dažiem digitālā satura un 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 
20. maijs) par dažiem digitālā satura un 
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digitālo pakalpojumu piegādes līgumu 
aspektiem) (OV L 136, 22.5.2019., 1. lpp.).

digitālo pakalpojumu piegādes līgumu 
aspektiem) (OV L 136, 22.5.2019., 1. lpp.).
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2005/29 (2005. gada 
11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 
attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 84/450/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 
2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 
(OV L 149, 11.6.2005., 22.–39. lpp.)
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2019/2161 (2019. gada 
27. novembris), ar ko groza Padomes 
Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES 
attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību 
aizsardzības noteikumu labāku izpildi un 
modernizēšanu (OV L 328, 18.12.2019., 
7. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2019/771 (2019. gada 20. 
maijs) par atsevišķiem preču pārdošanas 
līgumu aspektiem, ar kuru groza Regulu 
(ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK 
un atceļ Direktīvu 1999/44/EK (OV L 136, 
22.5.2019., 28. lpp.);

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
(ES) 2019/771 (2019. gada 20. maijs) par 
atsevišķiem preču pārdošanas līgumu 
aspektiem, ar kuru groza Regulu (ES) 
2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK un 
atceļ Direktīvu 1999/44/EK (OV L 136, 
22.5.2019., 28. lpp.);

Or. en

Grozījums Nr. 3
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā mitināšanas platformas 
satura dzēšanu veic gan pēc savas 
iniciatīvas, gan pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma un saturu bloķē 
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nepastarpināti arī kompetentās iestādes, 
un tā kā minēto darbību veikšanai ir 
nepieciešams precīzs juridiskais pamats;

Or. en

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

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Regulai (ES) 2017/23941a ir 
būtiska nozīme valsts iestāžu sadarbības 
uzlabošanā patērētāju aizsardzības jomā;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/2394 (2017. gada 
12. decembris) par sadarbību starp valstu 
iestādēm, kas atbild par tiesību aktu 
izpildi patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 (OV L 345, 27.12.2017., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 5
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Komisija atzinīgi novērtēja 
pozitīvo rīcību, ko platformas pēc tam, 
kad tā 2020. gada 23. martā bija 
nosūtījusi vēstules, apliecināja Covid-19 
uzliesmojuma sakarībā;



PE650.618v01-00 6/59 AM\1204049LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 6
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā dažu tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzēju (pārtikas piegāde, 
autovadīšanas pakalpojumi, tiešsaistes 
veikali u. c.), pakalpojumu sniegšana ir 
saistīta ar ievērojamu fizisko darbu, bet 
daudzi šo darbu veicošās personas oficiāli 
nenodarbina — neatkarīgi no darba 
tiesiskajām attiecībām, kādas šīm 
personām ir ar tiešsaistes pakalpojumu 
sniedzēju, radot potenciāli neaizsargātus 
darba apstākļus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā Regulā (ES) 2016/6791a 
(VDAR) ir paredzēti noteikumi par 
personas datu apstrādi un personas datu 
aizsardzību;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
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datu aizsardzības regula), (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 8
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā tikai būtiski dati, statistika, 
analīze un pienācīga izpilde varētu 
liecināt par vajadzību veikt turpmākus 
pasākumus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
Cc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cc. tā kā ar Direktīvu 2002/58/EK1a 
tiek nodrošināts, ka attiecībā uz 
publiskajos tīklos īstenoto visu veidu datu 
pārraidi tiek ievērots augsts datu 
aizsardzības un privātuma līmenis;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 
12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju)(OV L 201, 31.7.2002., 
37. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
visas platformas sadarboties ar Komisiju 
un kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju pastāvīgi 
pārskatīt kopējās vadlīnijas par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka ar šādām vadlīnijām būtu ne 
tikai jācenšas piemērot patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošos Savienības un 
valstu tiesību aktus, bet arī savlaicīgi 
jācenšas ieviest līdzekļus, ar kuriem var 
ātri reaģēt uz krīzi tirgū;

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; uzsver 
nepieciešamību labāk aizsargāt 
patērētājus, sniedzot uzticamu un 
pārredzamu informāciju par 
ļaunprātīgām darbībām, piemēram, 
maldinošiem apgalvojumiem un 
krāpniecību attiecībā uz produktiem, pēc 
kuriem ir liels pieprasījums; aicina visas 
platformas sadarboties ar Komisiju un CPC 
tīkla kompetentajām iestādēm, un Eiropas 
patērētāju centru locekļiem (ECC), lai 
labāk konstatētu nelikumīgu praksi un 
izskaustu krāpniecību, un aicina Komisiju 
pastāvīgi pārskatīt kopējās vadlīnijas par 
tādu priekšmetu un pakalpojumu 
izvietošanu un/vai pārdošanu, kuru saturs 
patērētājus krāpj, maldina vai citādi viņiem 
kaitē; uzskata, ka ar šādām vadlīnijām būtu 
ne tikai jācenšas piemērot patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošos Savienības un 
valstu tiesību aktus, bet arī savlaicīgi 
jācenšas ieviest līdzekļus, ar kuriem var 
ātri reaģēt uz krīzi tirgū;

__________________ __________________
3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 

3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
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saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
visas platformas sadarboties ar Komisiju 
un kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju pastāvīgi 
pārskatīt kopējās vadlīnijas par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka ar šādām vadlīnijām būtu ne 
tikai jācenšas piemērot patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošos Savienības 
un valstu tiesību aktus, bet arī savlaicīgi 
jācenšas ieviest līdzekļus, ar kuriem var 
ātri reaģēt uz krīzi tirgū;

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
visas platformas sadarboties ar Komisiju 
un kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju izstrādāt 
tiesību akta priekšlikumu par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē;

__________________ __________________
3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē “PTAS Kopējo 
nostāju COVID-19”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (PTAS) iestādes 
par jaunākajām ziņotajām krāpšanām un 
negodīgu praksi saistībā ar COVID-19 
uzliesmojumu; aicina visas platformas 
sadarboties ar Komisiju un 
kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju pastāvīgi 
pārskatīt kopējās vadlīnijas par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka ar šādām vadlīnijām būtu ne 
tikai jācenšas piemērot patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošos Savienības un 
valstu tiesību aktus, bet arī savlaicīgi 
jācenšas ieviest līdzekļus, ar kuriem var 
ātri reaģēt uz krīzi tirgū;

1. pieņem zināšanai, ka “CPC 
Kopējo nostāju Covid-19 jautājumā”3, ar 
kuru klajā nāca Komisija un dalībvalstu 
patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības 
(CPC) iestādes par krāpšanu un negodīgu 
praksi, par kurām nesen ir ziņots Covid-
19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
Komisiju un kompetentās iestādes labāk 
konstatēt nelikumīgu praksi, nevis sniegt 
vispārēju aprakstu, nolūkā apkarot tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka, patlaban pārbaudot patērētāju 
tiesību aizsardzību reglamentējošos 
Savienības un valstu tiesību aktus, ir 
jāparedz līdzekļi, ar kuriem var ātri reaģēt 
uz krīzi tirgū

__________________ __________________
3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Karen Melchior

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
visas platformas sadarboties ar Komisiju 
un kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju pastāvīgi 
pārskatīt kopējās vadlīnijas par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka ar šādām vadlīnijām būtu ne 
tikai jācenšas piemērot patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošos Savienības 
un valstu tiesību aktus, bet arī savlaicīgi 
jācenšas ieviest līdzekļus, ar kuriem var 
ātri reaģēt uz krīzi tirgū;

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
visas platformas sadarboties ar Komisiju 
un kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju izstrādāt 
tiesību akta priekšlikumu par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka Komisijai ir aktīvi jācenšas 
ieviest līdzekļus, ar kuriem var ātri reaģēt 
uz krīzi tirgū;

__________________ __________________
3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 

1. atzinīgi vērtē “CPC Kopējo nostāju 
Covid-19 jautājumā”3, ar kuru klajā nāca 
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Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
jaunākajām ziņām par krāpšanu un 
negodīgu praksi, kas ir novērojamas 
Covid-19 uzliesmojuma sakarībā; aicina 
visas platformas sadarboties ar Komisiju 
un kompetentajām iestādēm, lai labāk 
konstatētu nelikumīgu praksi un izskaustu 
krāpniecību, un aicina Komisiju pastāvīgi 
pārskatīt kopējās vadlīnijas par tādu 
priekšmetu un pakalpojumu izvietošanu 
un/vai pārdošanu, kuru saturs patērētājus 
krāpj, maldina vai citādi viņiem kaitē; 
uzskata, ka ar šādām vadlīnijām būtu ne 
tikai jācenšas piemērot patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošos Savienības un 
valstu tiesību aktus, bet arī savlaicīgi 
jācenšas ieviest līdzekļus, ar kuriem var 
ātri reaģēt uz krīzi tirgū;

Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) iestādes par 
krāpšanu un negodīgu praksi, par ko nesen 
tika ziņots Covid-19 uzliesmojuma 
sakarībā; aicina visas platformas 
sadarboties ar Komisiju un kompetentajām 
iestādēm, lai labāk konstatētu nelikumīgu 
praksi un izskaustu krāpniecību, un aicina 
Komisiju pastāvīgi pārskatīt kopējās 
vadlīnijas par tādu priekšmetu un 
pakalpojumu izvietošanu un/vai pārdošanu, 
kuru saturs patērētājus krāpj, maldina vai 
citādi viņiem kaitē; uzskata, ka ar šādām 
vadlīnijām būtu ne tikai jācenšas piemērot 
patērētāju tiesību aizsardzību 
reglamentējošos Savienības un valstu 
tiesību aktus, bet arī savlaicīgi jācenšas 
ieviest līdzekļus, ar kuriem var ātri reaģēt 
uz krīzi tirgū;

__________________ __________________
3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

3 Eiropas Komisijas / patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības (CPC) tīkls, CPC 
iestāžu kopējā nostāja, “Krāpniecības 
izbeigšana un negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses novēršana tiešsaistes platformās 
saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu 
Eiropas Savienībā”.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka, ņemot vērā tiešsaistes 
tirdzniecības vietās īstenotās 
komercdarbības, pašregulējums ir 
izrādījies nepietiekams, un tādēļ aicina 
Komisiju ieviest stingrus aizsardzības 
pasākumus un pienākumus attiecībā uz 
produktu drošību un tādu patērētāju 
aizsardzību, kuri minētos produktus 
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iegādājas tiešsaistes tirdzniecības vietās, 
kā arī pielāgot atbildības režīmu un tam 
paredzēt pienācīgus izpildes mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju likt priekšā tiesību 
aktu, kurā būtu paredzēts paziņojums un 
rīcība, ar kuriem nelikumīga satura 
dzēšanu padara ātrāku un efektīvāku; 
uzsver, ka, lai ievērotu tiesības uz efektīvu 
tiesisko aizsardzību, īstenojot paziņošanas 
un rīcības procedūras, ir jānodrošina 
lietotāju tiesības pārsūdzēt lēmumus, ar 
kuriem tiek apmierināti dzēšanas 
pieprasījumi, kā arī lēmumi, ar kuriem 
šādus pieprasījumus noraida;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē platformu Covid-19 
sakarībā veiktos pasākumus, ar kuriem 
palīdz proaktīvi izskaust maldinošas 
reklāmas un “brīnumproduktus”, kurus 
popularizē ar nepamatotiem 
apgalvojumiem par veselīgumu, 
pastiprinot automatizētu un cilvēku veiktu 
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satura uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka saskaņā ar Direktīvu 
(ES) 2018/18081a (AVMP direktīva) ex 
ante kontroles pasākumi vai satura 
augšupielādes filtrēšana neatbilst 
Direktīvas 2000/31/EK 15. pantam; tādēļ 
uzsver, ka gaidāmajā Digitālo 
pakalpojumu aktā ir jāaizliedz tādu 
automatizēto tehnoloģiju obligāta 
noteikšana, ar kurām kontrolē 
mitināšanas pakalpojumu sniedzēju vai 
citu starpnieku pakalpojumu sniedzēju 
vietnēs izvietoto saturu;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/1808 (2018. gada 
14. novembris), ar ko, ņemot vērā 
mainīgos tirgus apstākļus, groza 
Direktīvu 2010/13/ES par to, lai 
koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos 
un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo 
mediju pakalpojumu direktīva), OV L 303, 
28.11.2018., 69. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 19
Eugen Jurzyca
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Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju analizēt platformu 
pieņemto pašregulācijas pasākumu 
ietekmi uz maldinošām reklāmām;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju uzlabot patērētāju 
tiesības paredzētajā digitālo pakalpojumu 
tiesību aktā, ieviešot aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem novērš lietotāju 
pamattiesību pārkāpumus un kuru nav 
Direktīvā 2000/31/EK; nonāk pie 
slēdziena, ka tajos būtu jāietver vismaz 
iekšējie un ārējie strīdu izšķiršanas 
mehānismi un nepārprotami jāmin 
tiesiskās aizsardzības iespēja;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
satura dzēšanas pārredzamību; lai 
pārbaudītu atbilstību noteikumiem, 
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uzsver, ka periodiskai pārredzamības 
ziņojumu publicēšanai ir jābūt obligātai, 
tajos atspoguļojot paziņojumu skaitu, to 
struktūru veidu, kuras paziņo par saturu, 
tā satura raksturu, par kuru ir iesniegta 
sūdzība, starpnieka atbildes laiku un 
pārsūdzību skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e nolūkā pārbaudīt šādus 
pārredzamības ziņojumus un nodrošināt 
atbilstību juridiskajām saistībām, kā arī 
saskaņā ar Eiropas Padomes Ieteikumu 
CM/Rec(2018)2 arī dalībvalstīm ir 
publiski un regulāri jādara pieejama 
visaptveroša informācija par dalībvalstu 
starpniekiem pieprasīto satura 
ierobežojumu vai personas datu 
izpaušanu skaitu, veidu un juridisko 
pamatu, tostarp attiecībā uz 
ierobežojumiem un izpaušanām, kuru 
pamatā ir starptautiskie savstarpējās 
tiesiskās palīdzības līgumi, un par 
pasākumiem, kas ir veikti, uz minētajiem 
pieprasījumiem reaģējot;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
ir jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesisko aizsardzību nepatiesas 
vai maldinošas reklāmas gadījumā;

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām;

Or. sv

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga 
lielāka skaidrība un norādījumi par 
profesionālo rūpību un pienākumiem, kas 
ir jāievēro platformām; uzskata, ka 
gadījumos, kad reklāmdevēji un starpnieki 
ir iedibināti trešā valstī, tiem ir jāieceļ 
Savienībā reģistrēts juridiskais pārstāvis, 
kuru varētu saukt pie atbildības par 
reklāmas saturu, lai nodrošinātu patērētāju 
tiesisko aizsardzību nepatiesas vai 
maldinošas reklāmas gadījumā;

2. uzskata, ka ir vajadzīgi papildu 
norādījumi attiecībā uz profesionālo 
rūpību un platformu pienākumiem, kas ir 
jāievēro, reklamējoties tiešsaistē; klāsta, 
ka ir nepieciešami jauni pasākumi, ar 
kuriem tiktu veidots jauns platformu un 
patērētāju attiecību satvars, kas saturētu 
pārredzamības noteikumus par reklāmu, 
digitālu ievirzīšanu un labvēlīgākiem 
nosacījumiem; vispārējos vilcienos iezīmē, 
ka apmaksāta reklāma vai apmaksāta 
vieta meklēšanas rezultātu saraksta secībā 
ir precīzi, kodolīgi un saprotami 
jāidentificē; ierosina, ka platformām būtu 
jādara zināms apmaksātas reklāmas, jo 
īpaši politiska rakstura reklāmas, avots; 
norāda, ka mērķtiecīga reklāma ir 
jāreglamentē stingrāk un ka priekšroka ir 
dodama neuzmācīgākiem reklāmas 
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veidiem, un ka, lai labāk aizsargātu 
patērētājus, digitālo pakalpojumu tiesību 
aktā būtu jānosaka skaidras tādu datu 
uzkrāšanas robežas, kurus izmanto tiešās 
reklāmas nolūkā; uzskata, ka gadījumos, 
kad reklāmdevēji un starpnieki ir iedibināti 
trešā valstī, tiem būtu jāieceļ Savienībā 
reģistrēts juridiskais pārstāvis, kuru varētu 
saukt pie atbildības par reklāmas saturu, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga 
lielāka skaidrība un norādījumi par 
profesionālo rūpību un pienākumiem, kas 
ir jāievēro platformām; uzskata, ka 
gadījumos, kad reklāmdevēji un starpnieki 
ir iedibināti trešā valstī, tiem būtu jāieceļ 
Savienībā reģistrēts juridiskais pārstāvis, 
kuru varētu saukt pie atbildības par 
reklāmas saturu, lai nodrošinātu patērētāju 
tiesisko aizsardzību nepatiesas vai 
maldinošas reklāmas gadījumā;

2. slavē par centieniem nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka būtu vēlama 
lielāka skaidrība un norādījumi par 
profesionālo rūpību un pienākumiem, kas 
ir jāievēro platformām; uzskata —, ja 
attiecīgie dati liecina par būtiskām 
maldinošas reklāmas prakses un 
īstenošanasatšķirībām starp Savienībā un 
trešās valstīs izvietotām platformām, ir 
pamatoti apsvērt papildu iespējas, kā 
pastiprināt spēkā esošo tiesību aktu 
ievērošanu, tostarp pienākumu trešā valstī 
iedibinātiem reklāmdevējiem un 
starpniekiem iecelt Savienībā reģistrētu 
juridisko pārstāvi, kuru varētu saukt pie 
atbildības par reklāmas saturu, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
gadījumā; prasa izsvērt to, vai trešo valstu 
savstarpējās saistības, kas ir pieņemtas, 
reaģējot uz jaunajiem Savienības 
noteikumiem, netraucēs Savienības 
teritorijā darbojošos uzņēmumu 
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pakalpojumu sniegšanu trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga lielāka 
skaidrība un norādījumi par profesionālo 
rūpību un pienākumiem, kas ir jāievēro 
platformām; uzskata, ka gadījumos, kad 
reklāmdevēji un starpnieki ir iedibināti 
trešā valstī, tiem būtu jāieceļ Savienībā 
reģistrēts juridiskais pārstāvis, kuru 
varētu saukt pie atbildības par reklāmas 
saturu, lai nodrošinātu patērētāju tiesisko 
aizsardzību nepatiesas vai maldinošas 
reklāmas gadījumā;

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga lielāka 
skaidrība par tiešsaistes reklāmas 
ekosistēmas darbību, lai noteiktu 
profesionālo rūpību un pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Marco Zullo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga lielāka 
skaidrība un norādījumi par profesionālo 
rūpību un pienākumiem, kas ir jāievēro 
platformām; uzskata, ka gadījumos, kad 
reklāmdevēji un starpnieki ir iedibināti 
trešā valstī, tiem būtu jāieceļ Savienībā 

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga lielāka 
skaidrība un likumdošanas pasākumi 
attiecībā uz profesionālo rūpību un ir 
jānosaka platformu pienākumi, tostarp 
pienākums identificēt tos, kuri tieši vai 
netieši maksā par reklāmu, un tos, kuri, 
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reģistrēts juridiskais pārstāvis, kuru varētu 
saukt pie atbildības par reklāmas saturu, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
gadījumā;

samaksājot gūst labumu no augstākas 
vietas meklēšanas sarakstā; uzskata, ka 
gadījumos, kad reklāmdevēji un starpnieki 
ir iedibināti trešā valstī, tiem ir jāieceļ 
Savienībā reģistrēts juridiskais pārstāvis, 
kuru varētu saukt pie atbildības par 
reklāmas saturu, lai nodrošinātu patērētāju 
tiesisko aizsardzību nepatiesas vai 
maldinošas reklāmas gadījumā;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
pārredzamību attiecībā uz reklāmu 
tiešsaistē un uzskata, ka ir vajadzīga 
lielāka skaidrība un norādījumi par 
profesionālo rūpību un pienākumiem, kas 
ir jāievēro platformām; uzskata, ka 
gadījumos, kad reklāmdevēji un starpnieki 
ir iedibināti trešā valstī, tiem būtu jāieceļ 
Savienībā reģistrēts juridiskais pārstāvis, 
kuru varētu saukt pie atbildības par 
reklāmas saturu, lai nodrošinātu patērētāju 
tiesisko aizsardzību nepatiesas vai 
maldinošas reklāmas gadījumā;

2. par ievērības cienīgiem uzskata 
centienus nodrošināt reklāmas tiešsaistē 
pārredzamību, taču īpaši akcentē 
vajadzību pēc lielākas skaidrības un 
norādījumiem par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
ir jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesisko aizsardzību nepatiesas 
vai maldinošas reklāmas gadījumā; prasa, 
lai juridisko pārstāvju saraksts platformu 
vietnēs būtu publiski pieejams un viegli 
identificējams;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Miroslav Radačovský

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
būtu jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesisko aizsardzību nepatiesas 
vai maldinošas reklāmas gadījumā;

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
ir jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuram būtu neierobežotas 
pilnvaras tos pārstāvēt attiecībā uz 
reklāmas sludinājumu saturu un kuru 
varētu saukt pie atbildības par to, un 
kuram varētu piemērot sodu par 
apspriežamā akta pārkāpšanu, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
gadījumā;

Or. sk

Grozījums Nr. 30
Karen Melchior

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
būtu jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesisko aizsardzību nepatiesas 
vai maldinošas reklāmas gadījumā;

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
saukšanu pie atbildības par to un uzskata, 
ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
ir jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai, piemēram, 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
gadījumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
būtu jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesisko aizsardzību nepatiesas 
vai maldinošas reklāmas gadījumā;

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un reklāmas starpnieki ir iedibināti trešā 
valstī, tiem ir jāieceļ Savienībā reģistrēts 
juridiskais pārstāvis, kuru varētu saukt pie 
atbildības par reklāmas saturu, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
gadījumā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad reklāmdevēji 
un starpnieki ir iedibināti trešā valstī, tiem 
ir jāieceļ Savienībā reģistrēts juridiskais 
pārstāvis, kuru varētu saukt pie atbildības 
par reklāmas saturu, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesisko aizsardzību nepatiesas 
vai maldinošas reklāmas gadījumā;

2. atzinīgi vērtē centienus nodrošināt 
reklāmas tiešsaistē pārredzamību un 
uzskata, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un 
norādījumi par profesionālo rūpību un 
pienākumiem, kas ir jāievēro platformām; 
uzskata, ka gadījumos, kad starpnieki ir 
iedibināti trešā valstī, tiem ir jāieceļ 
Savienībā reģistrēts juridiskais pārstāvis, 
kuru varētu saukt pie atbildības par to 
pārdotajiem izstrādājumiem, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību 
nepatiesas vai maldinošas reklāmas 
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gadījumā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka platformu tīmekļa 
vietnēm ir patērētājiem jānodrošina 
iespēja viegli iesniegt sūdzības par 
nepatiesu vai maldinošu trešo personu 
izvietotu reklāmu šajās platformās;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka to Eiropas Savienībā 
iedibināto juridisko pārstāvju sarakstam, 
kurus var saukt pie atbildības par 
reklāmas sludinājumu saturu, platformu 
tīmekļa vietnēs ir jābūt viegli pieejamam;

Or. fr

Grozījums Nr. 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
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

3. uzskata, ka platformām visas 
sponsorētās reklāmas ir skaidri jāapzīmē 
kā apmaksātas —, lai visi patērētāji tās 
varētu atpazīt; aicina Komisiju precizēt, 
kādas sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām ir jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka tās 
negūst peļņu no to tīmekļa vietnēs 
izvietotām nepatiesām vai maldinošām 
reklāmām, tostarp no ietekmētāja 
reklamēšanas satura, kas netiek afišēts kā 
trešo pušu apmaksāts; vērš uzmanību uz 
to, ka pārredzamības prasībām ir jāsatur 
pienākums atklāt reklāmas apmaksātāja 
identitāti, ieskaitot gan attiecībā uz 
tiešajiem, gan netiešajiem maksājumiem, 
gan attiecībā uz jebkādu cita veida 
pakalpojumu sniedzējiem piešķirtu 
atlīdzību, un patērētāji ir tiešsaistē 
jāaizsargā pret negribētiem 
paziņojumiem; uzsver, ka komercproduktu 
un pakalpojumu reklāma, kā arī politiska 
vai cita veida reklāma atšķiras pēc formas 
un mērķa un tādēļ uz tām būtu jāattiecina 
arī atšķirīgas pamatnostādnes un 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 

3. aicina Komisiju precizēt un 
publicēt, kādas sankcijas vai citus 
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jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

ierobežojumus minētajiem reklāmas 
starpniekiem un platformām piemēro 
saskaņā ar Savienības un valstu tiesību 
aktiem, proti — Direktīvu 2005/29/EK, 
kura attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 
patērētājiem un kura ir grozīta, pieņemot 
Direktīvu (ES) 2019/2161 un Direktīvu 
2006/114/EK par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu, ja tie apzināti piekrīt 
izvietot nepatiesus vai maldinošus 
reklāmas sludinājumus; atzīst, ka 
maldinošu reklāmu platformām pašām 
konstatēt ir grūti, un uzskata, ka tiešsaistes 
platformas ir jāmudina savās tīmekļa 
vietnēs izvietotos maldinošos reklāmas 
sludinājumus aktīvi uzraudzīt un tos 
dzēst, lai nodrošinātu, ka tās negūst peļņu 
no nepatiesiem vai maldinošiem reklāmas 
sludinājumiem, tostarp no ietekmētāja 
reklamēšanas satura, kas netiek afišēts kā 
trešo pušu apmaksāts; tomēr atgādina, ka, 
īstenojot minētos pasākumus, ir jāievēro 
princips “nekādu visaptverošu 
uzraudzību”; uzsver, ka komercproduktu 
un pakalpojumu reklāma, kā arī politiska 
vai cita veida reklāma atšķiras pēc formas 
un mērķa un tādēļ uz tām būtu jāattiecina 
arī atšķirīgas pamatnostādnes un 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro reklāmas starpniekiem, ja tie 
apzināti piekrīt izvietot nepatiesu vai 
maldinošu reklāmu; uzsver, ka 
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ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas 
netiek afišēts kā trešo pušu apmaksāts; 
uzsver, ka komercproduktu un 
pakalpojumu reklāma, kā arī politiska vai 
cita veida reklāma atšķiras pēc formas un 
mērķa un tādēļ uz tām būtu jāattiecina arī 
atšķirīgas pamatnostādnes un noteikumi;

komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska rakstura vai sabiedrības 
interesēs īstenoti paziņojumi atšķiras pēc 
formas un mērķa un tādēļ uz tām būtu 
jāattiecina arī atšķirīgas pamatnostādnes un 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Marco Zullo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām savās tīmekļa 
vietnēs ir aktīvi jāuzrauga reklāmas 
sludinājumi un viltus atsauksmes, lai 
nodrošinātu, ka tās negūst peļņu no 
nepatiesiem vai maldinošiem reklāmas 
sludinājumiem, tostarp no ietekmētāja 
reklamēšanas satura, kas netiek afišēts kā 
trešo pušu apmaksāts; uzskata, ka 
platformām papildus tam ir jāaizsargā 
patērētāji pret negribētiem 
komercpaziņojumiem; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

Or. it
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Grozījums Nr. 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas 
netiek afišēts kā trešo pušu apmaksāts; 
uzsver, ka komercproduktu un 
pakalpojumu reklāma, kā arī politiska vai 
cita veida reklāma atšķiras pēc formas un 
mērķa un tādēļ uz tām būtu jāattiecina arī 
atšķirīgas pamatnostādnes un noteikumi;

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzsver, 
cik svarīga ir kopīga izpratne par to, kas ir 
nepatiesa vai maldinoša reklāma; uzsver, 
ka komercproduktu un pakalpojumu 
reklāma, kā arī politiska vai cita veida 
reklāma atšķiras pēc formas un mērķa un 
tādēļ uz tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām, īstenojot 
brīvprātīgus pasākumus, savās tīmekļa 
vietnēs ir jāuzrauga reklāmas sludinājumi, 
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negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

lai nodrošinātu, ka tās negūst peļņu no 
nepatiesiem vai maldinošiem reklāmas 
sludinājumiem, tostarp no ietekmētāja 
reklamēšanas satura, kas netiek afišēts kā 
trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Karen Melchior

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām savās tīmekļa 
vietnēs ir aktīvi jāuzrauga reklāmas 
sludinājumi, lai nodrošinātu, ka tās negūst 
peļņu no nepatiesiem vai maldinošiem 
reklāmas sludinājumiem, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgi un 
vienlaikus papildinoši noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marco Campomenosi
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie apzināti piekrīt izvietot 
nepatiesu vai maldinošu reklāmu; uzskata, 
ka tiešsaistes platformām būtu savās 
tīmekļa vietnēs aktīvi jāuzrauga 
reklamētais saturs, lai nodrošinātu, ka tās 
negūst peļņu no nepatiesām vai 
maldinošām reklāmām, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

3. aicina Komisiju precizēt, kādas 
sankcijas vai citi ierobežojumi būtu 
jāpiemēro šiem reklāmas starpniekiem un 
platformām, ja tie piekrīt izvietot nepatiesu 
vai maldinošu reklāmu; uzskata, ka 
tiešsaistes platformām savās tīmekļa 
vietnēs ir aktīvi jāuzrauga reklāmas 
sludinājumi, lai nodrošinātu, ka tās negūst 
peļņu no nepatiesiem vai maldinošiem 
reklāmas sludinājumiem, tostarp no 
ietekmētāja reklamēšanas satura, kas netiek 
afišēts kā trešo pušu apmaksāts; uzsver, ka 
komercproduktu un pakalpojumu reklāma, 
kā arī politiska vai cita veida reklāma 
atšķiras pēc formas un mērķa un tādēļ uz 
tām būtu jāattiecina arī atšķirīgas 
pamatnostādnes un noteikumi;

Or. it

Grozījums Nr. 43
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vērš uzmanību uz to, ka video 
koplietošanas platformas un sociālie 
plašsaziņas līdzekļi spēj nelikumīgo 
saturu pavairot; aicina uzņēmumus 
padarīt ieteikumu algoritmus 
pārredzamus, lai sniegtu patērētājiem un 
pētniekiem ieskatu šajos procesos, jo īpaši 
attiecībā uz izmantotajiem datiem, 
algoritma mērķi, personalizāciju, tās 
rezultātiem un iespējamiem 
apdraudējuma faktoriem, vienlaikus 
ievērojot izskaidrojamības, taisnīguma un 
atbildības principus; uzsver, ka ir 
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jāgarantē un pienācīgi jāīsteno lietotāju 
tiesības pašiem izvēlēties ieteiktos un 
individualizētos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību stiprināt to 
spēkā esošo pienākumu saskaņotību, kas 
ir izklāstīti Direktīvā par elektronisko 
tirdzniecību un Direktīvā 2005/29/EK par 
negodīgu komercpraksi, attiecībā uz 
komercpaziņojumu un digitālās reklāmas 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marco Zullo

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka pārredzamības 
trūkums “sarunbotu” izmantošanā var 
atsevišķām īpaši neaizsargātu cilvēku 
kategorijām radīt grūtības;

Or. it

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

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver tās algoritmiskās 
pārredzamības nozīmi, ko patērētāju 
aizsardzībā panāk, gan reklāmas, gan 
satura mēreniskošanas sakarībā 
nodrošinot automatizētas lēmumu 
pieņemšanas izskaidrojamību un 
pārbaudāmību;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marco Zullo

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b mudina Komisiju ieviest prasību 
tīmekļa vietnēm un sociālo plašsaziņas 
līdzekļu kontiem precīzi un nepārprotami 
norādīt, vai lietotājs mijiedarbojas ar 
mākslīgā intelekta algoritmiem, kas 
simulē cilvēku sarunu;

Or. it

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Komisiju novērst 
dalībvalstu aizvien lielāko noteikumu 
atšķirību un sadrumstalotību un ierosināt 
konkrētus likumdošanas pasākumus, 
tostarp paziņošanas un rīcības 
mehānismu, pateicoties kuriem, lietotāji 
var informēt tiešsaistes starpniekus par 
iespējami nelikumīgu tiešsaistes saturu 
vai uzvedību; pauž viedokli, ka šādi 
pasākumi garantētu lietotāju un 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, 
vienlaikus veicinot patērētāju uzticēšanos 
tiešsaistes ekonomikai;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marco Zullo

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c mudina Komisiju izvērtēt prasību 
ietekmētājiem sava publiskotā materiāla 
sākumā precīzi, saprotami un pamanāmi 
paziņot, vai ietekmētājs apmaiņā par 
attiecīgo materiālu saņēma tiešu vai 
netiešu samaksu vai saņēma 
izstrādājumus par velti vai ar atlaidi;

Or. it

Grozījums Nr. 50
Marco Zullo

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.d aicina Komisiju veicināt 
tehnoloģijas, kas reklamēšanā aizsargā 
lietotāju privātumu, īpašu uzmanību 
pievēršot visneaizsargātākajām grupām;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, 
kā nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži pieņem 
EULA normas, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
līgumu (EULA) praksi un rast veidus, kā 
minētos līgumus padarīt taisnīgākus un 
nodrošināt atbilstību Savienības tiesībām, 
lai panāktu patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti; uzskata, ka, kaut arī 
par digitālā satura un digitālo 
pakalpojumu izmantošanas 
ierobežojumiem var vienoties tiesību 
subjekti un pakalpojumu sniedzēji 
saskaņā ar līgumslēgšanas brīvību, tomēr 
tie ir jāaizliedz, jo tie neatbilst patērētāju 
pamatotiem gaidījumiem, kurus aizsargā 
ar Direktīvu (ES) 2019/770 par dažiem 
digitālā satura un digitālo pakalpojumu 
piegādes līgumu aspektiem; konstatē, ka 
lietotāji bieži piekrīt EULA līgumu 
normām, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Karen Melchior

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, 
kā nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži pieņem 
EULA normas, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
līgumu (EULA) praksi un rast veidus, kā 
nodrošināt atbilstību Savienības tiesībām, 
lai panāktu patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti; uzskata, ka, kaut arī 
par digitālā satura un digitālo 
pakalpojumu izmantošanas 
ierobežojumiem var vienoties tiesību 
subjekti un pakalpojumu sniedzēji 
saskaņā ar līgumslēgšanas brīvību, tomēr 
tie ir jāaizliedz, jo tie neatbilst patērētāju 
pamatotiem gaidījumiem, kurus aizsargā 
ar Direktīvu (ES) 2019/770 par dažiem 
digitālā satura un digitālo pakalpojumu 
piegādes līgumu aspektiem; konstatē, ka 
lietotāji bieži piekrīt EULA līgumu 
normām, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
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pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, 
kā nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži pieņem 
EULA normas, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
līgumu (EULA) praksi un rast veidus, kā 
nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē, nolūkā uzlabot iespējas piekrist, 
balstoties uz informāciju; konstatē, ka 
lietotāji bieži piekrīt EULA līgumu 
normām, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē; konstatē, ka platformas ir 
tiesīgas vienpusēji mainīt lielāko daļu 
EULA līgumu, patērētājus par to nemaz 
nebrīdinot, un tas var graut patērētāju 
aizsardzību, un prasa, īstenojot efektīvus 
pasākumus, uzlabot patērētāju 
aizsardzību;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, 
kā nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži pieņem 
EULA normas, tās nemaz neizlasot; 
turklāt konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā 
ar EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
līgumu (EULA) praksi un rast veidus, kā 
nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka līdz šim patērētājam 
nebija citas izvēles, kā vien piekrist EULA 
noteikumiem; turklāt konstatē, ka 
gadījumos, kad saskaņā ar EULA 
lietotājiem ir tiesības no to klauzulām 
atteikties, platformas var pieprasīt, lai 
lietotāji to darītu katrā lietošanas reizē; 
aicina Komisiju ieviest platformām 
domātas vadlīnijas attiecībā uz to, kā 
labāk informēt patērētājus par EULA 
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noteikumiem, piemēram, izmantot 
uznirstošo ziņojumu, kurā būtu afišēta 
galvenā informācija par to;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, 
kā nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži pieņem 
EULA normas, tās nemaz neizlasot; 
turklāt konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā 
ar EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
līgumu (EULA) praksi un vispārējos 
noteikumus un nosacījumus (T&C) un 
rast veidus, kā nodrošināt patērētāju lielāku 
un vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži piekrīt 
EULA normām un T&C, tos nemaz 
neizlasot; turklāt konstatē, ka gadījumos, 
kad saskaņā ar EULA un T&C lietotājiem 
ir tiesības no to klauzulām atteikties, 
pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt, lai 
lietotāji to darītu katrā lietošanas reizē, un 
bieži vien tie to dara ļaunā ticībā, lai 
sekmētu piekrišanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, kā 

4. atgādinot par agrākajiem 
centieniem, aicina Komisiju turpināt 
pārskatīt tiešo lietotāju licencēšanas 
nolīgumu (EULA) praksi un rast veidus, kā 
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nodrošināt patērētāju lielāku un 
vienkāršāku iesaisti, tostarp klauzulu 
izvēlē; konstatē, ka lietotāji bieži pieņem 
EULA normas, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

nodrošināt patērētāju vienkāršāku iesaisti, 
tostarp klauzulu izvēlē; konstatē, ka 
lietotāji bieži piekrīt EULA līgumu 
normām, tās nemaz neizlasot; turklāt 
konstatē, ka gadījumos, kad saskaņā ar 
EULA lietotājiem ir tiesības no to 
klauzulām atteikties, platformas var 
pieprasīt, lai lietotāji to darītu katrā 
lietošanas reizē;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka T&C un EULA 
kopsavilkuma teksts, kas būtu sastādīts 
vienkāršā un precīzā valodā un saturētu 
iespēju viegli atteikties no fakultatīvām 
klauzulām, būtu jāizvieto ikviena šāda 
līguma sākumā; uzskata, ka Komisijai 
būtu jāizveido T&C un EULA 
kopsavilkumu paraugs;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņu ar trešām personām 
vienmēr vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja 
vien tā nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt fakultatīvai, ja vien tā nav 
būtiski svarīga no pakalpojuma 
funkcionēšanas viedokļa, tādējādi 
panākot datu aizsardzības un drošības 
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izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

augstu līmeni; iesaka jebkādus datu 
piekļuves aizsardzības līdzekļus piemērot 
tikai nolūkā novērst tirgus nepilnības, 
panākt atbilstību Vispārīgajai datu 
aizsardzības regulai, dot patērētājiem 
tiesības iebilst pret datu koplietošanu un 
sniegt viņiem tehniskus risinājumus, kas 
palīdzētu kontrolēt un pārvaldīt savas 
personas informācijas plūsmas un 
piedāvāt iespējas izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Karen Melchior

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņu ar trešām personām 
vienmēr vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja 
vien tā nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt fakultatīvai, ja vien tā nav 
būtiski svarīga no pakalpojuma 
funkcionēšanas viedokļa, tādējādi 
panākot datu aizsardzības un drošības 
augstu līmeni; iesaka jebkādus datu 
piekļuves aizsardzības līdzekļus piemērot 
tikai nolūkā novērst tirgus nepilnības, 
nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu 
aizsardzības regulai, dot patērētājiem 
tiesības iebilst pret datu koplietošanu un 
sniegt viņiem tehniskus risinājumus, kas 
palīdzētu kontrolēt un pārvaldīt savas 
personas informācijas plūsmas un 
piedāvāt iespējas izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
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funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA normās visu datu 
apmaiņu ar trešām personām vienmēr 
vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja vien tā 
nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
jebkādu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt atkarīgai no lietotāja 
piekrišanas; aicina Komisiju nodrošināt, 
lai patērētāji pieslēgto ierīci var izmantot 
joprojām visu tās primāro funkciju nolūkā 
— arī tad, ja patērētājs savu piekrišanu 
neoperatīvo datu sniegšanai ierīces 
ražotājam vai trešām personām atsauc; 
prasa izstrādāt īstenošanas mehānismus, 
ar kuriem uzrauga to, kā tiek ievērotas 
patērētāju tiesības uz informētu 
piekrišanu un izvēles brīvību datu 
iesniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA normās visu datu 
apmaiņu ar trešām personām vienmēr 
vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja vien tā 
nav būtiski svarīga pakalpojuma 

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt fakultatīvai un ka 
gadījumā, kad šāda apmaiņa ir 
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funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

nepieciešama no pakalpojumu sniegšanas 
viedokļa, galalietotājs ir pienācīgi un 
nekavējoties jāinformē precīzā un 
pārredzamā veidā; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

Or. it

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA normās visu datu 
apmaiņu ar trešām personām vienmēr 
vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja vien tā 
nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

5. uzsver, ka saskaņā ar EULA 
līgumu noteikumiem patērētājiem ir jābūt 
brīvas izvēles iespējai dot piekrišanu dažu 
vai visu savu datu apmaiņai ar trešām 
personām, ja vien tiesību normās nav 
paredzēta datu tiesiska apmaiņa uz 
likuma pamata; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētāji 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām nedod vai atsauc;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņu ar trešām personām 
vienmēr vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja 
vien tā nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt fakultatīvai, ja vien tā nav 
būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai gadījumos, kad tas ir 
pamatoti, patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņu ar trešām personām 
vienmēr vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja 
vien tā nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

5. uzsver, ka EULA normās un T&C 
visu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt fakultatīvai, ja vien tā nav 
būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

Or. en

Grozījums Nr. 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
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņu ar trešām personām 
vienmēr vajadzētu padarīt fakultatīvu, ja 
vien tā nav būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc;

5. uzsver, ka EULA līgumu normās 
visu datu apmaiņai ar trešām personām 
vienmēr ir jābūt fakultatīvai, ja vien tā nav 
būtiski svarīga pakalpojuma 
funkcionēšanai; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai patērētāji pieslēgto ierīci var 
izmantot joprojām visu tās primāro 
funkciju nolūkā — arī tad, ja patērētājs 
savu piekrišanu neoperatīvo datu 
sniegšanai ierīces ražotājam vai trešām 
personām atsauc; atkārtoti uzsver, ka 
EULA līgumos ir jānodrošina 
pārredzamība attiecībā uz datu apmaiņas 
ar trešām personām iespēju un apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju gaidāmajā 
Digitālo pakalpojumu tiesību aktā iekļaut 
prasību par “digitālo vārtu sargu” 
sadarbspēju, lai atjaunotu MVU 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
tādējādi paplašinot patērētāju izvēles 
iespējas un pie viena nodrošinot lielāku 
daudzveidību tiešsaistē;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav; 
aicina Komisiju to ņemt vērā pirms 
papildu pasākumu veikšanas;

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Eugen Jurzyca

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav; 
aicina Komisiju to ņemt vērā pirms papildu 
pasākumu veikšanas;

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 
2019/2161, (ES) 2019/770 un Direktīva 
(ES) 2019/771 pienācīgi transponētas un 
īstenotas joprojām nav; aicina Komisiju to 
ņemt vērā pirms papildu pasākumu 
veikšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Karen Melchior

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav; 
aicina Komisiju to ņemt vērā pirms papildu 
pasākumu veikšanas;

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav; 
aicina Komisiju to ņemt vērā, nosakot 
papildu pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav; 
aicina Komisiju to ņemt vērā pirms papildu 
pasākumu veikšanas;

6. uzsver, ka Direktīva (ES) 2019/770 
un Direktīva (ES) 2019/771 pienācīgi 
transponētas un īstenotas joprojām nav; 
aicina Komisiju to ņemt vērā, nosakot 
papildu pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai būtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un vai būtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi līgumi ar 
patērētājiem ir spēkā un ir obligāti jāievēro 
visā Savienībā, ka tie atbilst patērētāju 
tiesību standartiem, piemēram, atteikuma 
tiesībām, kas ir noteiktas Direktīvā 
2011/83/ES4, un ka uz tiem neattiecas to 
piemērošanas valsts šķēršļi, piemēram, 
notariālās apstiprināšanas prasības;

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai nebūtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un cita starpā jāizstrādā 
nepārprotama “viedā līguma” un “SVT” 
definīcija, un vai nebūtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; uzsver, ka šajās 
pamatnostādnēs būtu jāņem vērā katras 
dalībvalsts īpašā likumdošanas un 
rūpniecības struktūra; jo īpaši prasa 
Komisijai strādāt pie tā, lai nodrošinātu, ka 
šādi līgumi ar patērētājiem ir spēkā un ir 
obligāti jāievēro visā Savienībā, ka tie 
atbilst patērētāju tiesību standartiem, 
piemēram, atteikuma tiesībām, kas ir 
noteiktas Direktīvā 2011/83/ES4, un ka uz 
tiem neattiecas to piemērošanas valsts 
šķēršļi, piemēram, notariālās 
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apstiprināšanas prasības;

__________________ __________________
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. 
oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 
25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

Or. it

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

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai būtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un vai būtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi līgumi ar 
patērētājiem ir spēkā un ir obligāti 
jāievēro visā Savienībā, ka tie atbilst 
patērētāju tiesību standartiem, piemēram, 
atteikuma tiesībām, kas ir noteiktas 
Direktīvā 2011/83/ES4, un ka uz tiem 
neattiecas to piemērošanas valsts šķēršļi, 
piemēram, notariālās apstiprināšanas 
prasības;

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuri bez precīza juridiskā 
pamata ir balstīti uz sadalītās virsgrāmatas 
tehnoloģiju; aicina Komisiju novērtēt 
sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, 
tostarp “viedo līgumu”, attīstību un 
izmantošanu, jo īpaši likumības 
jautājumus, un viedo līgumu izpildi 
pārrobežu situācijās, un iesniegt 
priekšlikumus par atbilstošu tiesisko 
regulējumu, ar kuru juridisko noteiktību 
nodrošina uzņēmumiem un patērētājiem; 
jo īpaši prasa Komisijai atjaunināt tās 
patlabanējo vadlīniju dokumentu par 
Direktīvu 2011/83/ES4 (Patērētāju tiesību 
direktīva), lai precizētu, vai tā uzskata, ka 
uz viedajiem līgumiem attiecas 3. panta 
2. punkta l) apakšpunktā paredzētais 
izņēmums, un, ja attiecas, tad kādos 
apstākļos, un lai precizētu jautājumu par 
atteikuma tiesībām; prasa sniegt 
norādījumus par pārrobežu darījumiem 
un par spēkā esošajiem noteikumiem 
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attiecībā uz notariālajām prasībām;

__________________ __________________
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. 
oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 
25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai būtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un vai būtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi līgumi ar 
patērētājiem ir spēkā un ir obligāti 
jāievēro visā Savienībā, ka tie atbilst 
patērētāju tiesību standartiem, piemēram, 
atteikuma tiesībām, kas ir noteiktas 
Direktīvā 2011/83/ES4, un ka uz tiem 
neattiecas to piemērošanas valsts šķēršļi, 
piemēram, notariālās apstiprināšanas 
prasības;

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā, piemēram, ir 
sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina 
Komisiju analizēt, vai nebūtu jāprecizē 
daži “viedo līgumu” aspekti un vai nebūtu 
jāsniedz norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
patērētāju tiesību standartiem, piemēram, 
atteikuma tiesībām, kas ir noteiktas 
Direktīvā 2011/83/ES4,

__________________ __________________
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. 
oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 
25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en

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

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai būtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un vai būtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi līgumi ar 
patērētājiem ir spēkā un ir obligāti jāievēro 
visā Savienībā, ka tie atbilst patērētāju 
tiesību standartiem, piemēram, atteikuma 
tiesībām, kas ir noteiktas Direktīvā 
2011/83/ES4, un ka uz tiem neattiecas to 
piemērošanas valsts šķēršļi, piemēram, 
notariālās apstiprināšanas prasības;

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt dažus “viedo līgumu” aspektus, 
kas ir jāprecizē, un sniegt norādījumus 
par tiem, lai uzņēmumiem un patērētājiem 
nodrošinātu juridisko noteiktību; jo īpaši 
prasa Komisijai strādāt pie tā, lai 
nodrošinātu, ka šādi līgumi ar patērētājiem 
ir spēkā un ir obligāti jāievēro visā 
Savienībā, ka tie atbilst patērētāju tiesību 
standartiem, piemēram, atteikuma 
tiesībām, kas ir noteiktas Direktīvā 
2011/83/ES4, un ka “viedo līgumu” 
piemērošanai dalībvalstis neliek šķēršļus, 
proti, atzīst to kā ar patērētājiem noslēgtu 
līgumu spēkā esamību;

__________________ __________________
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. 
oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 
25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Karen Melchior

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai būtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un vai būtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi līgumi ar 
patērētājiem ir spēkā un ir obligāti 
jāievēro visā Savienībā, ka tie atbilst 
patērētāju tiesību standartiem, piemēram, 
atteikuma tiesībām, kas ir noteiktas 
Direktīvā 2011/83/ES4, un ka uz tiem 
neattiecas to piemērošanas valsts šķēršļi, 
piemēram, notariālās apstiprināšanas 
prasības;

7. konstatē to “viedo līgumu” skaita 
pieaugumu, kuru pamatā ir sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas; aicina Komisiju 
analizēt, vai nebūtu jāprecizē daži “viedo 
līgumu” aspekti un vai nebūtu jāsniedz 
norādījumi, lai uzņēmumiem un 
patērētājiem nodrošinātu juridisko 
noteiktību; jo īpaši prasa Komisijai strādāt 
pie tā, lai nodrošinātu, ka šādi ar 
patērētājiem noslēgtie līgumi atbilst 
patērētāju tiesību standartiem, tostarp 
atteikuma tiesībām saskaņā ar Direktīvu 
2011/83/ES4, un ka uz tiem neattiecas to 
piemērošanas valsts šķēršļi, piemēram, 
notariālās apstiprināšanas prasības;

__________________ __________________
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. 
oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 
25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar 
ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 
22.11.2011., 64. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

8. uzsver, ka turpmāk pieņemot 
ikvienu tiesību akta priekšlikumu, būtu 
jācenšas novērst iespējamus jaunus un 
nepamatotus šķēršļus tiešsaistes 
platformu piedāvātajiem digitālajiem 
pakalpojumiem un veiktajai inovācijai, 
tajā pašā laikā uzlabojot patērētāju 
aizsardzību, panākot ilgtspējīgu un viedu 
izaugsmi un risinot tehnoloģiskās un 
savienojamības problēmas, un nodrošinot, 
ka digitālais vienotais tirgus ir taisnīgs un 
drošs no ikvienas personas viedokļa; 
vienlaikus uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām ir 
jābūt samērīgiem un precīziem, lai 
izvairītos no nevajadzīga regulatīvā sloga 
vai nevajadzīgiem ierobežojumiem, 
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nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus uzņēmumiem, tostarp MVU, un 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un 
aizsargājot mūsu iedzīvotāju veselību, 
drošību un labklājību; uzsver nozīmi un 
priekšrocības, ko sniedz saskaņots digitālo 
pakalpojumu tiesiskais regulējums, kas 
visā Savienībā ir spēkā digitālā vienotā 
tirgus ietvaros, un nepieciešamību izveidot 
centrālu regulatīvo iestādi, kura būtu 
atbildīga par Digitālo pakalpojumu tiesību 
akta pārraudzību un ievērošanu un kurai 
būtu papildu pilnvaras risināt pārrobežu 
jautājumus, kā arī pilnvaras īstenot 
izmeklēšanas un izpildes pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; šajā sakarībā uzsver, ka 
ir svarīgi izveidot līdzsvarotu Savienības 
pieeju, kuras galvenais mērķis būtu 
nodrošināt tiešsaistes platformu atbildīgu 
un nediskriminējošu rīcību, ievērojot 
Savienības vērtības un pamattiesības; 
uzsver, ka ir jānovērš dalībvalstu piekoptā 
Savienības tiesību aktu normu nevajadzīgā 
pastiprināšana.
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Or. en

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

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamus jaunus nepamatotus 
tiešsaistes platformu digitālo pakalpojumu 
sniegšanas šķēršļus, kā arī veicināt 
tiešsaistes vidi, kurā nebūtu nelikumīga 
satura, kas kaitētu Savienības 
patērētājiem un Savienības ekonomikai; 
vienlaikus uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tiešsaistes 
platformu piedāvāto digitālo pakalpojumu 
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sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

sniegšanas šķēršļus, tehnoloģisko iesīksti 
un ierobežoto konkurenci; vienlaikus 
uzsver, ka jauno Savienības pienākumu 
būtībai attiecībā uz platformām ir jābūt 
sabiedriska labuma sasniegšanai, un tiem 
pēc sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Karen Melchior

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem, un attiecībā uz tām 
mērauklai ir jābūt patērētāju aizsardzības 
un produktu drošības mērķiem; uzsver, ka 
ir jānovērš dalībvalstu piekoptā Savienības 
tiesību aktu normu nevajadzīgā 
pastiprināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Eugen Jurzyca
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem 
būtu jācenšas likvidēt pašreizējos un 
novērst iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

8. uzsver, ka ar jebkādiem 
turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem ir 
jābalstās uz pierādījumiem un ar tiem ir 
jācenšas likvidēt pašreizējos un novērst 
iespējamos jaunos tādu digitālo 
pakalpojumu sniegšanas šķēršļus, kurus 
sniedz tiešsaistes platformas; vienlaikus 
uzsver, ka jaunajiem Savienības 
pienākumiem attiecībā uz platformām pēc 
sava rakstura ir jābūt samērīgiem un 
precīziem, lai izvairītos no nevajadzīga 
regulatīvā sloga vai nevajadzīgiem 
ierobežojumiem; uzsver, ka ir jānovērš 
dalībvalstu piekoptā Savienības tiesību 
aktu normu nevajadzīgā pastiprināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
ikvienu tiesību akta priekšlikumu, ar ko 
pielāgo jaunās komerctiesību normas un 
civiltiesību normas komercvienībām, 
kuras darbojas tiešsaistē, ir jāapkaro pret 
konkurenci vērstas digitālās reklāmas 
izmantošana un tirgū ir jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi; uzsver, 
ka šāda regulējuma nodrošināšana ir 
būtiska, lai veicinātu inovāciju un 
katalizētu Savienībā esošo MVU un 
jaunuzņēmumu izaugsmi, ļaujot tiem gūt 
labumu no digitālā vienotā tirgus;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē Komisijas vienošanos 
ar sadarbīgās ekonomikas platformām, 
pateicoties kurai, Eurostat iesākumā var 
publicēt svarīgākos datus par tūristu 
izmitināšanu; aicina Komisiju noteikt 
sadarbīgās ekonomikas platformām 
domātus papildu informēšanas 
pienākumus, ievērojot datu aizsardzības 
noteikumus, jo tas ir būtiski vietējām 
pašvaldībām, lai nodrošinātu mājokļu 
pieejamību par pieņemamu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pārskatīt Regulu 
(ES) Nr. 910/20141a (eIDAS regula), 
ņemot vērā virtuālās identifikācijas 
tehnoloģiju attīstību, tostarp 
identifikācijas lietojumprogrammu 
izmantošanu, lai nodrošinātu, ka, 
patērētājiem pērkot produktus un 
pakalpojumus vai maksājot par tiem, 
virtuālu “ID” var izmantot tāpat kā 
fizisku karti;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 
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23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju 
un uzticamības pakalpojumiem 
elektronisko darījumu veikšanai iekšējā 
tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK 
(OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 86
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka jebkurai regulai, ar ko 
nosaka satura ierobežošanas standartus 
un procedūras, ir jābūt piemērojamai 
jebkāda veida satura mēreniskošanai no 
tiešsaistes platformu puses (brīvprātīgi vai 
pēc kompetento iestāžu pieprasījuma) un 
satura uzraudzībai vai bloķēšanai no 
kompetento iestāžu puses.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzskata, ka Digitālo pakalpojumu 
tiesību aktu kopumā būtu i) īpaši jānovērš 
šā brīža tiesību aktos pastāvošās 
nepilnības attiecībā uz to personu 
tiesībām un sociālo aizsardzību, kuras 
algo tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, 
neatkarīgi no tā, vai to darba tiesiskās 
attiecības ir oficiālas vai ne, un ii) ir 
jāparedz mehānismi, ar kuriem 
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji 
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ievēro noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju noskaidrot iespēju 
Digitālo pakalpojumu tiesību aktu 
kopuma ietvaros iesniegt vairākus 
priekšlikumus, tostarp par līgumtiesībām 
digitālo pakalpojumu sniegšanas 
sakarībā, kā tas ir minēts pielikumā 
izklāstītajos ieteikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
Pielikums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA 
PIELIKUMS:
SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI PAR 
PIEPRASĪTO PRIEKŠLIKUMU 
SATURU 
A. DIGITĀLO PAKALPOJUMU 
TIESĪBU AKTU KOPUMA 
PIEPRASĪTO PRIEKŠLIKUMU 
PRINCIPI UN MĒRĶI
Digitālo pakalpojumu tiesību aktu 
kopumā ir jāiekļauj šādi elementi:
· visaptverošs tiesību akta 
priekšlikums, ar ko pārskata E-komercijas 
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direktīvu nolūkā uzlabot iekšējā tirgus 
darbību un digitālo pakalpojumu brīvu 
apriti;
· tiesību akta priekšlikums par ex-
ante lielo platformu regulējumu, kas 
stiprinātu pārredzamību un kura pamatā 
būtu Regula (ES) 2019/11501a (Regula 
par uzņēmējdarbības platformām);
· priekšlikumi par līgumtiesībām 
digitālo pakalpojumu sniegšanas 
sakarībā, kas papildina Digitālo 
pakalpojumu tiesību aktu un ir daļa 
tiesību aktu kopuma, pamatojoties uz šajā 
pielikumā izklāstītajiem ieteikumiem, pēc 
tam, kad ir rūpīgi izanalizēta nesen 
patērētāju aizsardzības jomā pieņemto 
juridisko instrumentu transponēšana un 
īstenošana.
B. IETEIKUMI
1. Ieteikums. Nolūks
Priekšlikumu mērķim ir jābūt tādu 
civiltiesību un komerctiesību noteikumu 
stiprināšanai, kas ir piemērojami 
komercvienībām, kuri darbojas tiešsaistē, 
attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem, 
tostarp sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju 
civiltiesību un komerctiesību aspektiem, 
un jo īpaši viedajiem līgumiem.
Ar šiem priekšlikumiem ir piedevām 
jācenšas panākt, lai līgumi par 
licencēšanu un noteikumiem un 
nosacījumiem būtu saprotamāki, un ir 
jādod privātpersonām reāla iespēja 
atteikties no dažām klauzulām vai 
vienoties par individuāliem noteikumiem.
2. Ieteikums. Darbības joma.
Priekšlikumos par līgumtiesībām 
uzmanība ir jāpievērš tikai civiltiesību un 
komerctiesību aspektiem, un tie E-
komercijas direktīvu ietekmēt nedrīkst. 
Tie nedrīkst skart noteikumus par 
reklāmu, kas ir izklāstīti Direktīvā 
2005/29/EK par negodīgu komercpraksi.
3. Ieteikums. Vispārīgi principi
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Pārredzamības princips
Visiem noteikumiem un nosacījumiem vai 
citiem lietošanas noteikumiem ir jābūt 
viegli pieejamiem un viegli saprotamiem, 
un tie ir jāsastāda precīzā un vienkāršā 
valodā, tostarp attiecībā uz tiešo lietotāju 
licencēšanas līgumiem (EULA). Ar šo 
priekšlikumu būtu jāizveido noteikumu 
un nosacījumu vai EULA kopsavilkuma 
paraugs, kas ir jāafišē jebkura šāda 
līguma sākumā.
Taisnīguma princips
Jebkuriem noteikumiem un nosacījumiem 
vai citām izmantošanas klauzulām, kas 
nav neatsveramas no digitālo 
pakalpojumu sniegšanas viedokļa vai 
kuras nav paredzētas tiesību aktos, ir 
jābūt grozāmām vai svītrojamām, pirms 
tām piekrīt galalietotājs (“atteikšanās 
iespēja”).
Uzņēmumi varētu tieši tādā pašā mērā 
ierobežot dažus pakalpojumus, ja 
privātpersona izvēlas izmantot šādas 
“atteikšanās iespējas”, taču tie nedrīkst 
pilnībā liegt piekļuvi šiem digitālajiem 
pakalpojumiem vai ierobežot tādu digitālo 
pakalpojumu vai tāda fiziska produkta 
būtiskus elementus, kas ar šiem 
pakalpojumiem ir saistīti vai ir kā citādi 
ar tiem saslēgti.
Juridiskās noteiktības princips
Ir skaidri jānosaka, ka gadījumos, kad 
līguma juridiskā definīcija cita starpā 
attiecas uz noteikumiem un 
nosacījumiem, EULA un viedajiem 
līgumiem, ir jāpiemēro visas attiecīgās 
normas par patērētāju aizsardzību, kas ir 
izklāstītas Patērētāju tiesību direktīvā.
Priekšlikumā ir jācenšas precizēt, vai 
nepārprotamai piekrišanai pietiek tikai ar 
piekrišanu noteikumiem un 
nosacījumiem, jeb ir jāpieņem, ka 
digitālos pakalpojumus izmanto bez 
pierādījumiem, ka galalietotājs minētos 
noteikumus un nosacījumus vai citas 
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izmantošanas klauzulas ir lasījis.
Sankcijas
Dalībvalstīm ir jāparedz noteikumi par 
sankcijām, ko piemēro par līgumtiesības 
regulējošo normu pārkāpumiem, un ir 
jāveic visi vajadzīgie pasākumi, ar kuriem 
nodrošina to piemērošanu. Paredzētās 
sankcijas ir efektīvas, samērīgas un 
preventīvas.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2019/1150 (2019. gada 
20. jūnijs) par taisnīguma un 
pārredzamības veicināšanu 
komerciālajiem lietotājiem paredzētos 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumos 
(OV L 186, 11.7.2019., 57. lpp.).

Or. en


