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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz starpniekiem 
uzliktajiem pienākumiem, lai izvairītos no iekšējā tirgus sadrumstalotības; uzsver, ka 
visiem ar pamattiesībām saistītajiem pasākumiem vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un 
tajos būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz iekšējā tirgus darbību, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu “eksporta” un tā vietā ierosināt visefektīvākos 
un lietderīgākos risinājumus iekšējam tirgum kopumā;

2. norāda, ka Elektroniskās tirdzniecības direktīvā1 paredzētie noteikumi par ierobežotu 
atbildību ir jāsaglabā un jānostiprina digitālo pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU izaugsmei;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā uz satura 
moderāciju; brīdina, ka uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām jaunām prasībām 
varētu vēl vairāk kavēt MVU izaugsmi un likt izmantot automātiskas filtrēšanas rīkus, 
kas bieži vien var novest pie likumīga satura izņemšanas;

4. norāda uz būtiskajām atšķirībām starp digitālajiem pakalpojumiem un aicina izvairīties 
no viena risinājuma visiem iespējamiem gadījumiem;

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ aicina izveidot 
precīzi definētu paziņošanas un satura izņemšanas procesu; atbalsta intensīvu dialogu 
starp iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām ar mērķi padziļināt ieteikuma 
tiesību pieeju, pamatojoties uz labu praksi, piemēram, ES mēroga prakses kodeksu 
dezinformācijas jomā, lai tādējādi turpinātu cīnīties ar dezinformāciju;

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi un 
savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad viņiem tiek paziņots par jebkādu izņemšanu; 
uzsver savu viedokli, ka nav pieņemami atbildību par vārda brīvības robežu noteikšanu 
deleģēt privātiem uzņēmumiem, un tas rada risku gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, 
jo ne viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu pieņemšanai.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 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.


