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Pakeitimas 1
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi pagarba pagrindinėms 
teisėms ir piliečių laisvėms ir jų apsauga 
turi būti peržiūrėtų ir naujų bendrosios 
skaitmeninės rinkos taisyklių, kurios bus 
priimtos su Skaitmeninių paslaugų akto 
dokumentų rinkiniu, pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 2
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. kadangi prisidengdamos kova su 
neteisėtu ar žalingu interneto turiniu 
vyriausybės gali varžyti saviraiškos laisvę 
ir persekioti už teisėtas priešingas 
nuomones ir opoziciją;

Or. en

Pakeitimas 3
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi turinio prieglobos 
platformoms vykdant turinio ribojimą gali 
būti sąmoningai arba taikant 
automatinius turinio ribojimo 
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mechanizmus apribota saviraiškos laisvė;

Or. en

Pakeitimas 4
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. kadangi turinys gali būti neteisėtas 
dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl 
asmens pagrindinių teisių pažeidimo, 
neapykantą kurstančių kalbų, sąsajų su 
nusikalstama veikla, pažeistų teisėtų 
asmens interesų, pažeistų bendrųjų 
interesų ir kt., todėl ne visas tariamai 
neteisėtas turinys yra vienodai pavojingas 
ir potencialiai žalingas;

Or. en

Pakeitimas 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ir ragina Komisiją vengti 
nacionalinių teisės aktų „eksporto“ ir 

1. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą pateikti suderintą požiūrį į 
skaitmenines paslaugas, siekiant išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo; Skaitmeninių 
paslaugų aktu turėtų būti užtikrintas 
visiškas vidaus rinkos laisvių 
įgyvendinimas visapusiškai laikantis 
pagrindinių teisių ir principų, kurie yra 
nustatyti ES pagrindinių teisių chartijoje, 
ir ragina Komisiją pasiūlyti 
veiksmingiausius ir efektyviausius darnius 
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vietoj to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

sprendimus visai vidaus rinkai;

Or. en

Pakeitimas 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ir ragina Komisiją vengti 
nacionalinių teisės aktų „eksporto“ ir 
vietoj to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
įpareigojimus tarpininkams, siekiant 
išvengti vidaus rinkos susiskaidymo ir 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų 
vienodai garantuojama pagarba 
naudotojų pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir užtikrinti sąžiningą 
skaitmeninę ekosistemą; todėl ragina 
Komisiją pasiūlyti kuo platesnį taisyklių 
dėl atsakomybės netaikymo ir turinio 
ribojimo suderinimą, kad būtų pasiekti 
veiksmingiausi ir efektyviausi sprendimai 
visai vidaus rinkai;

Or. en

Pakeitimas 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 1. palankiai vertina Komisijos 
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ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ir ragina Komisiją vengti 
nacionalinių teisės aktų „eksporto“ ir 
vietoj to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
įpareigojimus interneto tarpininkams, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo ir kartu užtikrinant 
naudotojų pagrindines teises; pabrėžia, 
kad visose su pagrindinėmis teisėmis 
susijusiose priemonėse turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ir ragina Komisiją 
pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai, nesukuriant naujos 
administracinės naštos ir išlaikant atvirą 
ir konkurencingą bendrąją skaitmeninę 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 8
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ir ragina Komisiją vengti 
nacionalinių teisės aktų „eksporto“ ir vietoj 
to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų užtikrinti visų ES piliečių 
apsaugą ir aukštą apsaugos lygį visoje 
vidaus rinkoje, ir ragina Komisiją vengti 
nacionalinių teisės aktų „eksporto“ ir vietoj 
to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 9
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Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui, ir ragina Komisiją vengti 
nacionalinių teisės aktų „eksporto“ ir vietoj 
to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

1. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pateikti suderintą požiūrį į 
tarpininkams nustatytus įpareigojimus, 
siekiant išvengti vidaus rinkos 
susiskaidymo; pabrėžia, kad visos su 
pagrindinėmis teisėmis susijusios 
priemonės turėtų būti kruopščiai 
subalansuotos ir jomis turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus 
rinkos veikimui ir turėtų būti užtikrinta 
vartotojų apsauga, ir ragina Komisiją 
vengti nacionalinių teisės aktų „eksporto“ 
ir vietoj to pasiūlyti veiksmingiausius ir 
efektyviausius sprendimus visai vidaus 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, jog būtina konkrečiai 
pasirūpinti, kad dėl priimtų priemonių 
nenukentėtų ir nesusilpnėtų saviraiškos 
laisvės apsauga;

Or. en

Pakeitimas 11
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. siūlo Skaitmeninių paslaugų 
dokumentų rinkinyje pripažinti, kad 
pagrindinis naujų ir peržiūrėtų taisyklių 
tikslas yra pagrindinių teisių apsauga 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, ir 
mano, kad bet kokiame kartu su šiuo 
dokumentų rinkiniu pateiktame teisėkūros 
pasiūlyme turėtų būti aiškiai nurodyti bet 
kokie dėl jo galintys kilti pagrindinių 
teisių klausimai ir į juos turi būti atsakyta, 
visų pirma, jei tokiame pasiūlyme 
nustatomi bet kokie pagrindinių teisių ar 
piliečių laisvių apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad Skaitmeninių paslaugų 
akte turėtų būti laikomasi plačios Europos 
pagrindinių naudotojų ir vartotojų teisių 
sistemos, pavyzdžiui, dėl privatumo, 
nediskriminavimo, orumo, sąžiningumo ir 
žodžio laisvės apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
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nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti pakoreguotos Skaitmeninių 
paslaugų akte, kad būtų užtikrinta didesnė 
(proporcingai jų pajėgumams) aktyviai 
turinio prieglobą teikiančių ar ribojančių 
platformų atsakomybė už neteisėtą arba 
žalingą turinį; teigia, kad platformos 
turėtų prieš vartotojus būti atsakingos ne 
tik už turinį, bet ir už jų algoritmų ir 
veiksmų poveikį, be kita ko, už turinio 
ribojimą ar priežiūrą; pabrėžia, kad 
atliekant tokius koregavimus visų pirma 
būtina siekti apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia, kad tai 
reikėtų pasiekti nenustatant jokių bendro 
stebėjimo reikalavimų; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, įskaitant 
seniai nustatytą principą, draudžiantį 
bendro stebėjimo prievoles, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui ir 
siekiant skaitmeninėje aplinkoje geriau 
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apsaugoti naudotojų pagrindines teises ir 
kovoti su neteisėto turinio plitimu, kad 
būtų paskatintas atviros ir 
konkurencingos internetinės ekosistemos 
kūrimas;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 15
Martin Schirdewan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

2. teigia, kad iš esmės E. prekybos 
direktyvoje1 nustatytos ribotos 
atsakomybės nuostatos turėtų būti 
išlaikytos Skaitmeninių paslaugų akte, visų 
pirma siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę 
ir laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui; vis 
dėlto mano, kad komercinei veiklai 
elektroninėse prekyvietėse būtina speciali 
atsakomybės sistema su tinkamais 
vykdymo užtikrinimo mechanizmais, kad 
būtų užtikrinta vartotojų apsauga ir 
produktų sauga; taip pat mano, kad 
būtinos „ex ante“ taisyklės prieigą 
kontroliuojantiems subjektams, kad 
skaitmeninėje ekonomikoje būtų atkurtos 
vienodos sąlygos;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
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ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 16
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos Skaitmeninių paslaugų 
akte, bet reikia papildomų priemonių, visų 
pirma siekiant apsaugoti ES vartotojus ir 
atsižvelgiant į saviraiškos laisvę ir laisvę 
teikti paslaugas; pabrėžia šios apsaugos 
svarbą siekiant sustiprinti vartotojų 
pasitikėjimą internete ir remti Europos 
MVĮ augimą;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Nuomonės projektas
2 dalis



PE650.628v01-00 12/43 AM\1204141LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir, prireikus, 
atnaujintos Skaitmeninių paslaugų akte, 
kad būtų geriau apsaugoti naudotojai ir 
vartotojai, visų pirma siekiant apsaugoti 
saviraiškos laisvę ir laisvę teikti paslaugas; 
pabrėžia šios apsaugos svarbą Europos 
įmonių, MVĮ ir ypač labai mažų įmonių 
augimui;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išsaugotos Skaitmeninių paslaugų 
akte, visų pirma siekiant apsaugoti 
pagrindines teises ir laisvę teikti 
paslaugas; pabrėžia šios apsaugos svarbą 
Europos MVĮ augimui, vartotojų apsaugai 
ir naudotojų saugai;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
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ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
turi būti išlaikytos ir sustiprintos 
Skaitmeninių paslaugų akte, visų pirma 
siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios 
apsaugos svarbą Europos MVĮ augimui;

2. teigia, kad E. prekybos direktyvoje1 
nustatytos ribotos atsakomybės nuostatos 
pasyviems prieglobos paslaugų teikėjams 
turi būti išlaikytos Skaitmeninių paslaugų 
akte, visų pirma siekiant apsaugoti 
saviraiškos laisvę ir laisvę teikti paslaugas; 
pabrėžia šios apsaugos svarbą Europos 
MVĮ augimui;

_________________ _________________
1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) (OL L 178, 
2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją įrašyti nuostatas, 
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kuriomis vartotojai būtų saugomi nuo 
žalingo itin tikslaus informacijos 
orientavimo; šiuo atžvilgiu mano, kad 
specialūs apribojimai, pvz., dėl itin 
tikslaus orientavimo pagal savybes, 
atskleidžiančias asmens fizines arba 
psichologines silpnybes, skaidrumo 
prievolė dėl platformose naudojamų 
algoritmų ir atitinkamos priemonės, 
suteikiančios galimybę užtikrinti 
pagrindines naudotojų teises internete, 
yra būtini siekiant veiksmingai apsaugoti 
vartotojų teises;

Or. en

Pakeitimas 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad turinio šalinimo 
mechanizmais, kurie naudojami be jokių 
garantijų dėl tinkamo proceso, 
prieštaraujama Europos žmogaus teisių 
konvencijos 10 straipsniui;

Or. en

Pakeitimas 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. teigia, kad Skaitmeninių paslaugų 
akte, vadovaujantis dabartinės 
E. prekybos direktyvos 15 straipsniu, 
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turėtų išlikti bendro stebėjimo prievolės 
draudimas;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad Skaitmeninių 
paslaugų akte turėtų būti atsižvelgta į 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti 
teisėtą turinį;

3. pripažįsta, kad labai mažos įmonės 
ir stambios įmonės turi skirtingus 
pajėgumus, kalbant apie turinio ribojimą; 
šiuo atžvilgiu ragina Komisiją pasirūpinti, 
kad dėl šio teisėkūros pasiūlymo bendroji 
skaitmeninė rinka liktų laisva ir 
konkurencinga, taip pat skirti ypatingą 
dėmesį labai mažoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti 
teisėtą turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą, ir į tai reikėtų 
atsižvelgti, kad nebūtų stabdomas MVĮ 
augimas;

Or. en

Pakeitimas 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti 
teisėtą turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja Komisiją, kad 
šie neproporcingi nauji įpareigojimai 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą;

Or. en

Pakeitimas 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti teisėtą 
turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ neturi tų pačių 
galimybių, kaip stambios įmonės, kalbant 
apie turinio ribojimą, todėl skaitmeninimo 
procese MVĮ būtina didesnė parama; 
įspėja, kad pernelyg didelė našta įmonėms 
nustatant neproporcingus naujus 
įpareigojimus galėtų dar labiau stabdyti 
MVĮ augimą ir priverstų naudoti 
automatinio filtravimo įrankius, kurie 
dažnai gali pašalinti teisėtą turinį;

Or. en

Pakeitimas 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti teisėtą 
turinį;

. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti teisėtą 
turinį ir sutrukdyti patekti į rinką, taip 
pažeidžiant laisvę teikti paslaugas; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad svarbu skatinti 
naujų MVĮ atsiradimą atitinkamai 
mažinant arba šalinant patekimo į rinką 
kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 29
Martin Schirdewan

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti teisėtą 
turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti teisėtą 
turinį; todėl reikalauja, kad taikant 
automatinius filtravimo įrankius būtų 
taikomos tvirtos skaidrumo ir 
atskaitomybės apsaugos priemonės ir 
vykdoma aukštos kvalifikacijos 
nepriklausoma ir nešališka viešoji 
priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 30
Brando Benifei

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti 
teisėtą turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja Komisiją, kad 
nustatant neproporcingus naujus 
įpareigojimus galėtų būti dar labiau 
stabdomas MVĮ augimas;

Or. en

Pakeitimas 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters



AM\1204141LT.docx 19/43 PE650.628v01-00

LT

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti teisėtą 
turinį;

3. pripažįsta, kad interneto 
tarpininkai, įskaitant labai mažas įmones, 
MVĮ ir stambias įmones, turi skirtingus 
pajėgumus, kalbant apie turinio ribojimą; 
įspėja, kad pernelyg didelė našta įmonėms 
nustatant neproporcingus naujus 
įpareigojimus galėtų dar labiau stabdyti 
MVĮ augimą ir priverstų naudoti 
automatinio filtravimo įrankius, kurie 
dažnai gali pašalinti teisėtą turinį;

Or. en

Pakeitimas 32
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti 
teisėtą turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; ragina nustatyti 
platformoms naujus įpareigojimus dėl 
MVĮ augimo trukdymo; automatinio 
turinio atpažinimo technologijos turėtų 
būti naudojamos proporcingai;

Or. en

Pakeitimas 33
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą ir 
priverstų naudoti automatinio filtravimo 
įrankius, kurie dažnai gali pašalinti 
teisėtą turinį;

3. pripažįsta, kad MVĮ ir stambios 
įmonės turi skirtingus pajėgumus, kalbant 
apie turinio ribojimą; įspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant 
neproporcingus naujus įpareigojimus 
galėtų dar labiau stabdyti MVĮ augimą; 
primena, kad neturėtų būti vykdomas 
bendras stebėjimas ir kad būtina užtikrinti 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir 
veiksmingą teisių gynimą;

Or. en

Pakeitimas 34
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad „ex ante“ 
konkurencijos taisyklės galėtų papildyti 
„ex post“ konkurencijos taisyklių 
vykdymo užtikrinimą, kad būtų 
panaikintas piktnaudžiavimas ir kiti 
rinkos iškraipymai, kurie trukdo 
sąžiningai konkurencijai ir neleidžia 
sukurti vienodų sąlygų bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje, taip siekiant 
svarbiausio tikslo – apsaugoti vartotojų 
laisves ir pagrindines teises;

Or. en

Pakeitimas 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad vidaus rinkoje 
E. prekybos direktyva yra teisinis 
internetinių paslaugų pagrindas, kuriuo 
reglamentuojamas turinio valdymas; 
pabrėžia, kad peržiūrint E. prekybos 
direktyvą reikėtų vengti šios sistemos 
suskaidymo;

Or. en

Pakeitimas 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
skaitmeninės paslaugos labai skiriasi, ir 
ragina vengti vieno visiems tinkančio 
sprendimo;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dažnai 
skaitmeninės paslaugos labai skiriasi, todėl 
tais atvejais, kai reikia diferencijuoti 
priemones, ragina vengti vieno visiems 
tinkančio sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
skaitmeninės paslaugos labai skiriasi, ir 
ragina vengti vieno visiems tinkančio 
sprendimo;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
skaitmeninės paslaugos labai skiriasi, ir 
ragina vengti vieno visiems tinkančio 
sprendimo, todėl siūlo, kad tarpininkų 
priežiūros pareiga skirtųsi atsižvelgiant į 
jų verslo modelį; tarpininkai, kurių 
intervencija galėtų paveikti naudotojų 
pagrindines teises, turėtų būti kuo labiau 
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apsaugoti nuo atsakomybės, o 
tarpininkams, kurie užtikrina galimybę 
vykdyti komercinius sandorius, įskaitant 
reklamą, turėtų būti taikoma griežtesnė 
aktyvios priežiūros pareiga, kad būtų 
apsaugoti vartotojai ir užtikrintas 
saugumas bei pasitikėjimas;

Or. en

Pakeitimas 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad prieiga prie interneto 
nuo šiol yra pagrindinė teisė; teigia, kad 
Europos piliečiai tikisi nuo šiol 
galėsiantys susisiekti su pagalbos 
tarnybomis kad ir kur būtų, nors 
keliaudami po Europą gali ir nežinoti 
tinklo aprėpties; mano, kad prieiga prie 
telefono tinklo ir interneto nuo šiol yra 
būtina siekiant patekti į vidaus rinką ir 
užtikrinti saugumą; tvirtina, kad 
naudojant šią technologiją nuo šiol 
galima užtikrinti visišką nacionalinio 
tinklo aprėptį ir kad į veiklos licencijas 
turėtų būti įtrauktas šis veiklos vykdytojų 
įsipareigojimas teikti paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir jo 
pašalinimo procesą; remia aktyvų valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą siekiant stiprinti 
privalomos teisinės galios neturinčias 
priemones, grindžiamas gerąja patirtimi, 
pvz., ES kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksą, siekiant toliau kovoti 
su dezinformacija;

5. primena, kad dezinformacija ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas 
visose valstybėse narėse; todėl ragina 
nustatyti tiksliai apibrėžtą pranešimo ir 
veiksmų mechanizmą; mano, kad keliant 
platformoms tokius papildomus 
reikalavimus imtis priemonių dėl laikomo 
turinio, turi būti atsižvelgta į reikšmingus 
skaitmeninių paslaugų skirtumus ir jie 
turi būti proporcingi jų aprėpčiai ir 
veiklos pajėgumams, kad būtų išvengta 
nereikalingos reglamentavimo naštos 
platformoms ir iš to atsirandančių 
pagrindinių teisių apribojimų, pvz., 
saviraiškos laisvės suvaržymų; remia 
stipresnį valstybių narių, kompetentingų 
valdžios institucijų ir platformų 
bendradarbiavimą siekiant sukurti ir 
patobulinti privalomos teisinės galios 
neturinčias priemones, siekiant toliau 
kovoti su dezinformacija;

Or. en

Pakeitimas 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir jo 
pašalinimo procesą; remia aktyvų valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą siekiant stiprinti 
privalomos teisinės galios neturinčias 
priemones, grindžiamas gerąja patirtimi, 
pvz., ES kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksą, siekiant toliau kovoti 
su dezinformacija;

5. primena, kad dezinformacija ir 
žalingas turinys, nors ir kenkia 
visuomenei, ne visada yra neteisėti visose 
valstybėse narėse; todėl ragina nustatyti 
tiksliai apibrėžtą pranešimo apie neteisėtą 
turinį ir veiksmų procesą ir nustatyti 
prievoles veiklos vykdytojams imtis 
aktyvių priemonių, proporcingų jų 
aprėpčiai ir veiklos pajėgumams, dėl 
neteisėto ir žalingo turinio, įskaitant 
dezinformaciją, jų paslaugose; remia 
aktyvų valdžios institucijų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dialogą, siekiant 
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toliau kovoti su dezinformacija;

Or. en

Pakeitimas 41
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir jo 
pašalinimo procesą; remia aktyvų valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą siekiant stiprinti 
privalomos teisinės galios neturinčias 
priemones, grindžiamas gerąja patirtimi, 
pvz., ES kovos su dezinformacija praktikos 
kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

5. primena, kad dezinformacija ir 
potencialiai žalingas turinys ne visada yra 
neteisėtas; todėl ragina nustatyti tiksliai 
apibrėžtą, suderintą, skaidrų ir prieinamą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir veiksmų 
procesą; remia aktyvų valdžios institucijų 
ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
dialogą siekiant įvertinti privalomos 
teisinės galios neturinčių priemonių, pvz., 
ES kovos su dezinformacija praktikos 
kodekso, veiksmingumą, siekiant toliau 
kovoti su dezinformacija ir kitų kategorijų 
potencialiai žalingu turiniu;

Or. en

Pakeitimas 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir jo 
pašalinimo procesą; remia aktyvų valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą siekiant stiprinti 
privalomos teisinės galios neturinčias 

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas ir 
kad ne visi neteisėto turinio tipai yra 
suderinti ES lygmeniu; todėl ragina 
nustatyti tiksliai apibrėžtą pranešimo apie 
neteisėtą turinį ir jo pašalinimo procesą; 
remia aktyvų valdžios institucijų ir 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
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priemones, grindžiamas gerąja patirtimi, 
pvz., ES kovos su dezinformacija praktikos 
kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

siekiant stiprinti privalomos teisinės galios 
neturinčias priemones, grindžiamas gerąja 
patirtimi, pvz., ES kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

Or. en

Pakeitimas 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir jo 
pašalinimo procesą; remia aktyvų valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą siekiant stiprinti 
privalomos teisinės galios neturinčias 
priemones, grindžiamas gerąja patirtimi, 
pvz., ES kovos su dezinformacija praktikos 
kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti suderintą, skaidrų ir 
teisiškai vykdytiną pranešimo apie 
neteisėtą turinį ir veiksmų procesą; remia 
aktyvų valdžios institucijų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dialogą siekiant 
stiprinti privalomos teisinės galios 
neturinčias priemones, grindžiamas gerąja 
patirtimi, pvz., ES kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

Or. en

Pakeitimas 44
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir jo 

5. primena, kad klaidinantis ir 
žalingas turinys ne visada yra neteisėtas; 
todėl ragina nustatyti tiksliai apibrėžtą 
pranešimo apie neteisėtą turinį ir tokio 
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pašalinimo procesą; remia aktyvų valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą siekiant stiprinti 
privalomos teisinės galios neturinčias 
priemones, grindžiamas gerąja patirtimi, 
pvz., ES kovos su dezinformacija praktikos 
kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

turinio pašalinimo procesą; remia aktyvų 
valdžios institucijų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dialogą siekiant 
stiprinti privalomos teisinės galios 
neturinčias priemones, grindžiamas gerąja 
patirtimi, pvz., ES kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksą, siekiant toliau kovoti su 
dezinformacija;

Or. en

Pakeitimas 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. teigia, kad informacijos 
iškraipymą kartais lemia vyraujančios 
žiniasklaidos priemonės, kurių verslo 
modelis yra nepakankamas ir pagrįstas 
valstybės pagalba; mano, kad Komisija 
pernelyg lengvai leidžia tokio pobūdžio 
viešąjį finansavimą, netikrindama, ar šios 
subsidijuojamos žiniasklaidos priemonės 
kontroliuoja visą jų teikiamą informaciją; 
ragina užtikrinti, kad valstybės pagalbos 
skyrimo priežiūros mechanizmas būtų 
taikomas ir tokioms žiniasklaidos 
priemonėms, ir viešajai žiniasklaidai;

Or. fr

Pakeitimas 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina atskirti 
„neteisėtą“, „žalingą“ ir kitokio pobūdžio 
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turinį; pažymi, kad tam tikras turinys, 
pavyzdžiui susijęs su religiniais 
įsitikinimais ar politinėmis nuostatomis, 
gali būti laikomas žalingu, nors nėra 
neteisėtas; mano, kad žalingas teisėtas 
turinys neturėtų būti reglamentuojamas 
arba apibrėžtas Skaitmeninių paslaugų 
akte;

Or. en

Pakeitimas 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad svarbu priimti 
papildomas taisykles dėl skaitmeninių 
reklamų ir užtikrinti visišką atitiktį BDAR 
nuostatoms, kad būtų išvengta įkyrių 
verslo modelių, elgsenos manipuliacijų ir 
diskriminacinės praktikos, kurie turi 
didelės įtakos bendrajai rinkai ir 
naudotojų pagrindinėms teisėms, 
privatumui bei duomenų saugumui;

Or. en

Pakeitimas 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į melagingų 
naujienų ir dezinformacijos su 
klaidinančiu arba melagingu turiniu 
platinimą ir vartotojų apgaudinėjimą 
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siūlant nesaugius arba padirbtus 
produktus; ragina Komisiją toliau stengtis 
rasti naujų būdų kovai su melagingomis 
naujienomis nepažeidžiant pagrindinių 
teisių;

Or. en

Pakeitimas 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, jog nepritaria tam, kad 
valstybės pagalba būtų skiriama tam 
tikroms spaudos pramonės šakoms, kurios 
yra pranašesnės, palyginti su tomis, 
kurioms ji neskiriama; pabrėžia, kad 
konkurencijos iškraipymas vidaus rinkoje 
yra ypač nepagrįstas, atsižvelgiant į tai, 
kad ši pagalba neteikiama daugeliui 
skaitmeninių naujienų žiniasklaidos 
priemonių, nors jos ir vykdo panašią 
veiklą ir turi panašią, o gal net didesnę 
auditoriją;

Or. fr

Pakeitimas 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad kuriant sekimo 
taikomąsias programas privaloma paisyti 
privatumo teisių ir BDAR nuostatų;
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Or. en

Pakeitimas 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas 
ir kelia pavojų tiek piliečiams, tiek 
įmonėms, kurie nėra kvalifikuoti priimti 
tokius sprendimus.

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia, kad jei teisių gynimo 
priemonėmis ir atliekant kontrapranešimų 
procedūrą nustatoma, kad veikla ar 
informacija, apie kurią pranešta, nėra 
neteisėta, interneto tarpininkas turėtų 
nepagrįstai nedelsdamas atkurti pašalintą 
turinį arba leisti naudotojui pakartotinai 
įkelti turinį, nedarant poveikio platformos 
paslaugų teikimo sąlygoms; pabrėžia, kad 
pagrindinės teisės turėtų būti 
veiksmingiau saugomos, reikalaujant 
daugiau skaidrumo ataskaitų ir nustačius 
neteisminį ginčų sprendimo mechanizmą 
nukentėjusių naudotojų ginčams 
nagrinėti;

Or. en

Pakeitimas 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 

6. ragina įdiegti tinkamas apsaugos 
priemones ir tinkamo proceso 
reikalavimus, įskaitant žmonių vykdomą 
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tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas ir 
kelia pavojų tiek piliečiams, tiek įmonėms, 
kurie nėra kvalifikuoti priimti tokius 
sprendimus.

priežiūrą ir visų skundų tikrinimą, taip 
pat kontrapranešimų įrankius, kad būtų 
galima užtikrinti turinio šalinimo 
sprendimų tikslumą ir kad turinio 
savininkai, gavę pranešimą apie turinio 
pašalinimą, galėtų tinkamai ir laiku apginti 
savo teises; pabrėžia savo nuomonę, kad 
atsakomybės nustatyti žodžio laisvės ribas 
perdavimas vien privačioms bendrovėms 
yra nepriimtinas ir kelia pavojų tiek 
piliečiams, tiek įmonėms, todėl turinio 
šalinimą turėtų prižiūrėti teisėsauga;

Or. en

Pakeitimas 53
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas ir 
kelia pavojų tiek piliečiams, tiek įmonėms, 
kurie nėra kvalifikuoti priimti tokius 
sprendimus.

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinį įkėlę asmenys, gavę 
pranešimą apie tariamai neteisėto turinio 
pašalinimą, galėtų tinkamai ir laiku apginti 
savo teises; pabrėžia savo nuomonę, kad 
atsakomybės riboti interneto naudotojų 
saviraiškos laisvę perdavimas privačioms 
bendrovėms yra nepriimtinas ir kelia 
pavojų tiek asmenims, tiek įmonėms; 
reikalauja garantuoti veiksmingas teisių 
gynimo priemones ir teisinės peržiūros 
galimybę, kad visoms šalims būtų 
užtikrintos prieinamos, įperkamos, 
nepriklausomos ir veiksmingos 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 54
Edina Tóth
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas ir 
kelia pavojų tiek piliečiams, tiek įmonėms, 
kurie nėra kvalifikuoti priimti tokius 
sprendimus.

6. ragina įdiegti tinkamas apsaugos 
priemones, tinkamo proceso prievoles ir 
kontrapranešimų procedūras, kad turinį 
įkėlę asmenys, gavę pranešimą apie turinio 
pašalinimą, galėtų tinkamai ir laiku apginti 
savo teises; pabrėžia savo nuomonę, kad 
atsakomybės nustatyti žodžio laisvės ribas 
perdavimas privačioms bendrovėms yra 
nepriimtinas; mano, kad prireikus turinio 
pašalinimą turėtų prižiūrėti teisėsauga;

Or. en

Pakeitimas 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas ir 
kelia pavojų tiek piliečiams, tiek įmonėms, 
kurie nėra kvalifikuoti priimti tokius 
sprendimus.

6. ragina įdiegti tinkamas apsaugos 
priemones, tinkamo proceso prievoles ir 
kontrapranešimų procedūras, kad turinio 
savininkai, gavę pranešimą apie turinio 
pašalinimą, galėtų tinkamai ir laiku apginti 
savo teises; pabrėžia savo nuomonę, kad 
atsakomybės nustatyti žodžio laisvės ribas 
perdavimas privačioms bendrovėms yra 
nepriimtinas; mano, kad prireikus turinio 
pašalinimą turėtų prižiūrėti teisėsauga;

Or. en

Pakeitimas 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas 
ir kelia pavojų tiek piliečiams, tiek 
įmonėms, kurie nėra kvalifikuoti priimti 
tokius sprendimus.

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinį įkėlę asmenys, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teiginius; 
pabrėžia savo nuomonę, kad internetinių 
paslaugų teikėjų prievolė kovoti su 
neteisėto turinio platinimu turėtų būti 
vykdoma pagal aiškią teisinę sistemą ir su 
teismų priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 57
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
privačioms bendrovėms yra nepriimtinas ir 
kelia pavojų tiek piliečiams, tiek įmonėms, 
kurie nėra kvalifikuoti priimti tokius 
sprendimus.

6. ragina įdiegti kontrapranešimų 
įrankius, kad turinio savininkai, gavę 
pranešimą apie turinio pašalinimą, galėtų 
tinkamai ir laiku apginti savo teises; 
pabrėžia savo nuomonę, kad atsakomybės 
nustatyti žodžio laisvės ribas perdavimas 
tik privačioms bendrovėms yra 
nepriimtinas ir kelia pavojų tiek piliečiams, 
tiek įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6a. mano, kad praeityje pasiteisino tai, 
kad buvo sudarytos sąlygos klestėti 
naujiems novatoriškiems verslo 
modeliams, taip pat bendrosios 
skaitmeninės rinkos stiprinimas šalinant 
kliūtis laisvam skaitmeninio turinio 
judėjimui, kliūtis, kurios lemia 
suskaidytas nacionalines rinkas ir 
neteisėto turinio paklausą, visų pirma 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad skaitmeninės paslaugos 
turi būti diegiamos kartu nustatant tam 
tikras priemones, kuriomis siekiama 
tobulinti piliečių ir mažųjų įmonių 
skaitmeninimo žinias ir įgūdžius, kad 
būtų užtikrinta visų piliečių prieiga prie 
šių paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad naujajame 
Skaitmeninių paslaugų akte taip pat 
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turėtų būti sprendžiamos problemos dėl 
algoritmų, susijusios su 
nediskriminavimo, skaidrumo ir plėtros 
galimybių bei atsakomybės užtikrinimu; 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia stebėti 
algoritmus ir įvertinti susijusią riziką, 
naudoti aukštos kokybės ir nešališkus 
duomenų rinkinius, taip pat padėti 
asmenims gauti prieigą prie įvairaus 
turinio, nuomonių, aukštos kokybės 
produktų ir paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta, kad nors tam tikrų 
rūšių turinio neteisėtą pobūdį galima 
lengvai nustatyti, priimti sprendimą dėl 
kitų rūšių turinio yra sudėtingiau, nes tam 
reikia atsižvelgti į kontekstą; įspėja, kad 
kai kurios automatinės priemonės nėra 
pakankamai ištobulintos, kad jomis būtų 
galima atsižvelgti į kontekstą, todėl gali 
būti be reikalo ribojama saviraiškos 
laisvė;

Or. fr

Pakeitimas 62
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6a. ragina nustatyti turinio prieglobos 
paslaugų teikėjams ir automatizuotų 
turinio atpažinimo priemonių teikėjams 
taikomus skaidrumo ir atskaitomybės 
reikalavimus, susijusius su turinio 
žymėjimo sprendimų priėmimo procesais, 
įskaitant viešus dokumentus, susijusius 
bent su turinio atpažinimo technologijų 
naudojimu ir jų veikimu; turinio 
prieglobos paslaugų teikėjams taikomi 
skaidrumo reikalavimai turėtų apimti 
informaciją apie visų gautų pranešimų 
skaičių, priežastis, pagal kurias 
nustatomas turinio teisėtumas arba tai, 
kuo jis pažeidžia paslaugos teikimo 
sąlygas, konkrečius terminus turinį 
įkėlusiam asmeniui informuoti, gautų 
apeliacinių skundų skaičių ir kaip jie 
buvo išspręsti, taip pat klaidingų turinio 
pašalinimo atvejų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 63
Martin Schirdewan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad tokia praktika kaip 
profiliavimas labai stipriai pažeidžiamos 
žmogaus teisės ir laisvės; pripažįsta, kad 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
sistema nepakankamai saugo vartotojus 
nuo profilių sudarymo ir nepagrįstų 
automatinių sprendimų; todėl laikosi 
nuomonės, kad siekiant užtikrinti tinkamą 
vartotojų apsaugą, asmens duomenys 
turėtų būti naudojami tik tada, kai jie yra 
būtini prašomai paslaugai suteikti;

Or. en



PE650.628v01-00 36/43 AM\1204141LT.docx

LT

Pakeitimas 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad dabartinis pranešimo 
ir turinio šalinimo mechanizmas netrukdo 
vėl įkelti turinio, kuris prieš tai buvo 
pašalintas; pabrėžia dideles paslaugų ir 
turinio internete apimtis šiais laikais; 
todėl ragina stiprinti sistemą, kurioje būtų 
numatytas pranešimo ir ilgalaikio turinio 
pašalinimo mechanizmas, siekiant 
užtikrinti, kad internetinių paslaugų 
teikėjai imtųsi veiksmingų priemonių 
užtikrinti, kad po pranešimo iš jų 
paslaugų teisėtai pašalintas turinys 
nebebūtų grąžintas;

Or. en

Pakeitimas 65
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. rekomenduoja į Skaitmeninių 
paslaugų akto dokumentų rinkinį įtraukti 
suderintus standartus ir procedūrą kovai 
su neteisėtu turiniu internete, kurie būtų 
taikomi turinio prieglobos platformų 
turinio ribojimui pagal pranešimo ir 
veiksmų mechanizmus ir nacionalinių 
institucijų turinio priežiūrai, kurią 
vykdant būtų užtikrintos veiksmingos 
apsaugos priemonės prieš 
piktnaudžiaujamas ribojamąsias 
priemones, įskaitant veiksmingą teismo ar 
kitos nepriklausomos arbitražo įstaigos 
vykdomą kontrolę; taip pat mano, kad 
tokie standartai turėtų būti skirtingi ir 
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juose turėtų būti nustatyti skirtingi 
požiūriai, priklausantys nuo saugomų 
interesų, kuriuos tariamai galėtų pažeisti 
neteisėtas turinys;

Or. en

Pakeitimas 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad jeigu tam tikrų 
kategorijų piliečiai neturės prieigos prie 
skaitmeninių paslaugų, jie bus atskirti 
nuo rinkos ir bus pažeista jų teisė 
vienodomis sąlygomis patekti į rinką ir 
teisė susipažinti su informacija;

Or. en

Pakeitimas 67
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina turinio prieglobos paslaugų 
teikėjų rekomendacijų sistemoms nustatyti 
skaidrumo prievolę, kuri veiktų kaip 
realiojo laiko, aukšto lygio anonimizuotų 
duomenų prieiga per viešuosius API ir 
apimtų viešą rekomendacijomis pasiektų 
rezultatų ir jų auditorijos, konkretaus 
turinio vertinimo sprendimų ir kitų 
platformos intervencijų registravimą, taip 
pat informaciją apie tokias sistemas 
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valdančių organizacijų struktūras;

Or. en

Pakeitimas 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad, suteikiant galimybę 
naudotis skaitmeninio tinklo paslaugomis 
vienodomis pasirašymo sąlygomis, turėtų 
būtų suteikta vienoda ir nediferencijuota 
prieiga prie viso tinklo; todėl ragina 
uždrausti leidinių ir profilių kvotų 
praktiką atsižvelgiant į naudotojų 
ypatybes, nuomones ar interesus, taip pat 
slėpimo ar slapto blokavimo praktiką, kai 
ji nėra taikoma dėl aiškiai nustatyto 
naudotojo smerktino elgesio;

Or. fr

Pakeitimas 69
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad kišimasis į saviraiškos 
laisvę turi būti reguliuojamas teisės aktu, 
todėl primygtinai teigia, kad Skaitmeninių 
paslaugų akte neturėtų būti nuostatų, 
kuriomis valdžios institucijoms būtų leista 
pašalinti teisėtą turinį dėl to, kad jis yra 
„žalingas“ arba „melagingas“;

Or. en
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Pakeitimas 70
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. mano, kad ES institucija, kuriai 
būtų paskirta prižiūrėti, kaip taikomi 
kovos su neteisėtu turiniu internete 
standartai ir procedūra, turėtų stebėti ir 
kontroliuoti ir turinio prieglobos 
platformų vykdomą turinio ribojimą, ir 
nacionalinių institucijų vykdomą turinio 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
teisę į mokslą ir kultūrinį tapatumą, taip 
pat tinkamai pristatyti internete 
pateikiamą turinį, visų pirma kalbant apie 
grožinės literatūros kūrinių skirstymą į 
„pramoginius“ arba „istorinius“;

Or. fr

Pakeitimas 72
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6c. ragina nustatyti rizikos vertinimo 
prievolę automatizuotiems turinio 
žymėjimo įrankiams, kuriuos taiko turinio 
prieglobos paslaugų teikėjai; tokia 
prievolė būtų taikoma bendro 
reglamentavimo principu ir būtų vykdoma 
pagal teisės aktuose nustatytus terminus;

Or. en

Pakeitimas 73
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina įsteigti ES instituciją, 
kuriai būtų pavesta stebėti ir užtikrinti 
būsimo reglamento nuostatų atitiktį, taip 
pat tikrinti skaidrumo ataskaitas ir vykdyti 
turinio prieglobos paslaugų teikėjų 
pateiktų ir naudojamų turinio žymėjimo ir 
rekomendacijų sistemų algoritmų auditą;

Or. en

Pakeitimas 74
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina įsteigti socialiai 
reprezentatyvias ir įvairias, visų pirma 
užtikrintos lyčių pusiausvyros, bendro 
reglamentavimo socialinės medijos 
tarybas, kurios veiktų kaip kelių 
suinteresuotųjų subjektų priemonė ir 
taptų atviru, skaidriu, atskaitingu ir 
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dalyvavimą užtikrinančiu forumu, 
siekiant nustatyti turinio ribojimo 
principus;

Or. en

Pakeitimas 75
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina valstybes nares įsteigti 
nepriklausomas ginčų sprendimo 
institucijas, kurios spręstų turinį įkėlusių 
asmenų, pranešėjų ir turinio prieglobos 
paslaugų teikėjų ginčus;

Or. en

Pakeitimas 76
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. ragina Komisiją įtraukti principą 
dėl „numatytosios saviraiškos laisvės“, 
pagal kurį prieglobos paslaugų teikėjas 
tiek paslaugos projektavimo etape, tiek 
pačios paslaugos teikimo metu 
veiksmingai įgyvendintų atitinkamas 
technines ir organizacines priemones ir 
teikdamas paslaugą integruotų visas 
būtinas apsaugos priemones, kad atitiktų 
bet kokio būsimo reglamento 
reikalavimus ir apsaugotų vartotojų 
teises;
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Or. en

Pakeitimas 77
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. ragina Komisiją vidaus taisyklėms 
nustatyti minimaliuosius standartus, pvz., 
turinio prieglobos paslaugų teikėjų ir 
turinio ribojimo įrankių teikėjų paslaugų 
teikimo sąlygas arba bendruomenės 
gaires, kad užtikrintų pagrindinių teisių 
apsaugos priemones, visų pirma siekiant 
skaidrumo, atskaitomybės, teisingumo, 
nuspėjamumo ir nediskriminacinio 
vykdymo užtikrinimo;

Or. en

Pakeitimas 78
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. primena, kad profiliavimas ir 
tikslinės reklamos ne tik pažeidžia 
demokratinę sistemą, bet ir lemia 
nesąžiningą konkurencinį pranašumą 
dominuojantiems privatiesiems 
subjektams, kurie kaupia milžiniškus 
duomenų kiekius, todėl ragina Komisiją 
riboti tikslines reklamas, kad sukurtų 
vienodas sąlygas MVĮ;

Or. en
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Pakeitimas 79
Alexandra Geese
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. primena, kad rekomendacijų 
sistemoms skirtų algoritminių priemonių 
pasirinkimas kelia abejonių dėl 
atskaitomybės ir skaidrumo; todėl 
pabrėžia, kad būtina užtikrinti naudotojų 
teisę atsisakyti rekomenduojamų ir 
suasmenintų paslaugų.

Or. en


