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Pozměňovací návrh 1
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že řada otázek 
týkajících se občanského a obchodního 
práva a prosazování občanského 
a správního práva má rovněž zvláštní 
význam, pokud jde o čistě spotřebitelské 
vztahy;

A. vzhledem k tomu, že řada otázek 
týkajících se občanského a obchodního 
práva a prosazování občanského 
a správního práva má rovněž zvláštní 
význam, pokud jde o čistě spotřebitelské 
vztahy, jakož i o internetovou 
konkurenceschopnost a hospodářskou 
soutěž;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pravidla 
zakotvená ve směrnici 2000/31/ES 
o elektronickém obchodu již po dvě 
desetiletí umožňují rozvoj internetu 
a digitálních služeb v EU a mají klíčový 
význam pro ochranu základních práv 
a pro zabezpečení inovativního 
podnikatelského prostředí; vzhledem 
k tomu, že jejich revize by neměla být 
plánována bez kontroly a nejvyšší 
obezřetnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že cílem 
přezkumu aktu o digitálních službách je 
aktualizovat občanské a obchodní právní 
předpisy upravující odpovědnost 
internetových platforem a poskytovatelů 
hostingových služeb s cílem poskytnout 
společnostem, uživatelům a společnosti 
jako celku jistotu a bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že je důležité 
uznat zásadní úlohu směrnice 
o elektronickém obchodu pro podporu 
elektronického obchodu v Evropě, 
a zejména podporu projektu celého 
vnitřního trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
na internetových tržištích se nabízí řada 
nelegálních produktů a služeb, což 
vyžaduje opatření v právních předpisech 
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o digitálních službách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že právní 
předpisy o digitálních službách musí 
stanovit jasné povinnosti pro internetové 
platformy a vytvořit pro internetová tržiště 
zvláštní režim právní odpovědnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
zprostředkovatelé zabránit neoprávněnému 
zpřístupňování údajů a krádeži totožnosti 
prostřednictvím účinného provádění 
platných pravidel pro ochranu údajů 
a ochranu soukromí na internetu; 
konstatuje, že určení totožnosti prodejců 
v digitálním prostoru má zásadní význam 
pro bezpečnost digitálních transakcí, 
a proto by mělo být vymahatelné, aby tito 
prodejci sdělili svou totožnost, přičemž 
poskytovatelé významných tržišť by mohli 
mít povinnost ověřit jejich totožnost 
s cílem omezit výskyt padělků a jiných 
podvodných činností, překážek a 
pochybných subjektů působících on-line a 
napomáhat prosazování práva. Zavedení 
těchto povinností by však mělo být 
přiměřené a mělo by zahrnovat vhodné 
záruky na ochranu soukromí uživatelů 
v rámci legitimních a zákonných činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 



AM\1207891CS.docx 7/45 PE653.841v01-00

CS

úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost; potvrzuje, 
že kdykoli platformy musí ověřit totožnost 
uživatelů, nesmějí ji zveřejnit bez 
výslovného a svobodného souhlasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů, 
krádeži totožnosti a jiným formám zneužití 
osobních údajů shromážděných on-line; 
konstatuje, že v případech, kdy je ve 
směrnici o právech spotřebitelů 
vyžadováno, aby obchodníci sdělili svou 
totožnost, mohli by mít poskytovatelé 
významných tržišť povinnost ověřit jejich 
totožnost, zatímco v jiných případech by 
mělo být zachováno právo využívat 
digitální služby anonymně;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky a právně možné a opodstatněné, 
měli by být zprostředkovatelé povinni 
umožnit anonymní využívání svých služeb 
a jejich úhradu, neboť anonymita účinně 
brání neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je v právu Unie 
vyžadováno, aby obchodníci sdělili svou 
totožnost, mohli by mít poskytovatelé 
internetových tržišť povinnost ověřit 
totožnost obchodníků, kteří jednají 
v rámci profesionální nebo 
neprofesionální činnosti, zatímco v jiných 
případech by mohlo být zachováno právo 
využívat digitální služby anonymně;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů a 
krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, musí mít hostitelé 
typu „internetové tržiště“ povinnost být 
schopni ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby požadovala, že 
platformy umisťující obsah typu 
internetová tržiště budou uzavírat účty 
uživatelů, kteří opakovaně publikovali 
nezákonný obsah, a že přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, že se tento 
nezákonný obsah na jejich platformě 
znovu neobjeví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. chystaný legislativní návrh aktu 
o digitálních službách by měl plně 
respektovat Listinu základních práv 
Evropské unie, jakož i pravidla Unie 
chránící spotřebitele a jejich bezpečnost, 
soukromí a osobní údaje a také další 
základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že poskytovatelé internetových služeb 
budou ověřovat totožnost svých 
obchodních zákazníků, a tím plnit 
požadavky stanovené v článku 5 směrnice 
2000/31/ES o elektronickém obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že produkty zakoupené 
na internetových tržištích by měly v plném 
rozsahu splňovat všechny relevantní 
bezpečnostní předpisy Unie a že akt 
o digitálních službách by měl být schopen 
modernizovat pravidla odpovědnosti 
a bezpečnostní pravidla pro digitální 
platformy, služby a produkty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná význam klíčových zásad 
směrnice o elektronickém obchodu, 
konkrétně zásady země původu, doložky 
o omezené odpovědnosti a zákazu obecné 
povinnosti dohledu, které mají 
v legislativním návrhu aktu o digitálních 
službách zůstat v platnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že je třeba vymezit 
„dominantní platformy“ a stanovit jejich 
vlastnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že by neměla existovat 
žádná kontrola obsahu ex ante; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí větší 
transparentnosti při přezkumu a správě 
obsahu platformami pro hosting obsahu, 
a proto navrhuje, aby byl zaveden 
mechanismus přezkumu dominantních 
platforem pro hosting obsahu, který by 
umožnil vytvořit novou nebo stávající 
evropskou agenturu nebo evropský orgán 
pro hodnocení jejich politik v oblasti 
správy obsahu; zdůrazňuje, že je důležité 
mít na paměti, zda rozhodnutí učinil 
člověk nebo algoritmus a zda byl proveden 
lidský přezkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
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Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje, že kdykoli je to 
technicky možné a opodstatněné, měli by 
být zprostředkovatelé povinni umožnit 
anonymní využívání svých služeb a jejich 
úhradu, neboť anonymita účinně brání 
neoprávněnému zpřístupňování údajů 
a krádeži totožnosti; konstatuje, že 
v případech, kdy je ve směrnici o právech 
spotřebitelů vyžadováno, aby obchodníci 
sdělili svou totožnost, mohli by mít 
poskytovatelé významných tržišť 
povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco 
v jiných případech by mělo být zachováno 
právo využívat digitální služby anonymně;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost a 
manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby; zdůrazňuje, že v duchu 
judikatury týkající se metadat 
o komunikaci musí být orgánům veřejné 
moci umožněn přístup k odběrateli 
uživatele a metadatům pouze v zájmu 
vyšetřování podezření ze závažné trestné 
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činnosti s předchozím soudním 
povolením;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na 
rozsah nezbytný pro poskytování 
a fakturaci využívání služby;

2. zdůrazňuje prosazování stávajícího 
nařízení (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a konstatuje, že 
vzhledem k tomu, že on-line činnosti 
jednotlivců umožňují důkladně poznat 
jejich osobnost a manipulovat s nimi, mělo 
by shromažďování a používání osobních 
údajů týkajících se využívání digitálních 
služeb podléhat tomuto rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců mohou 
zahrnovat shromažďování a používání 
osobních údajů, měly by podléhat 
zvláštnímu rámci pro ochranu soukromí 
a mělo by být omezeno na rozsah nezbytný 
pro poskytování a fakturaci využívání 
služby;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

2. konstatuje, že shromažďování dat 
velkého objemu a nástroje pro zpracování 
informací, jako je přirozené zpracování 
jazyků, umožňují mapování osobních 
preferencí a chování spotřebitelů a mohly 
by je ovlivnit: navrhuje, aby 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhalo zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a bylo omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, především nepřímo, 
mělo by shromažďování a používání 
osobních údajů týkajících se využívání 
digitálních služeb a přístup k nim podléhat 
zvláštnímu rámci pro ochranu soukromí 
a mělo by být přísně omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování služby a 
fakturaci uživatelům;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních 
údajů, zejména prostřednictvím 
systémových platforem a sociálních sítí, 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na rozsah 
nezbytný pro poskytování a fakturaci 
využívání služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat zvláštnímu rámci pro ochranu 
soukromí a mělo by být omezeno na 
rozsah nezbytný pro poskytování 
a fakturaci využívání služby;

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, mělo by 
shromažďování a používání osobních údajů 
týkajících se využívání digitálních služeb 
podléhat obecnému nařízení o ochraně 
osobních údajů a ustanovením 
o soukromí a elektronických 
komunikacích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je znepokojen tím, že ke sledování 
uživatelů napříč platformami lze využívat 
služby jednotného přihlašování; 
doporučuje, aby poskytovatelé, kteří 
podporují službu jednotného přihlašování, 
s dominantním podílem na trhu, měli 
rovněž povinnost podporovat alespoň 
jeden otevřený a sjednocený systém 
ověřování založený na nechráněném 
rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje pozitivní přínos digitalizace 
při zvyšování účinnosti a snižování míry 
chyb a byrokracie; opakuje, že 
poskytovatelé hostingových služeb nebo 
jiní techničtí zprostředkovatelé nejsou 
povinni obecně sledovat obsah vytvářený 
uživateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
měli povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
na automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou vždy schopny odlišit 
nezákonný obsah od obsahu, který je 
v daném kontextu zákonný; zdůrazňuje, že 
lidský přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by mohl stanovit 
podmínky, za nichž by poskytovatelé 
hostingových služeb nebo jiní techničtí 
zprostředkovatelé měli povinnost používat 
automatizované nástroje k moderování 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje by mohly zlepšit fungování 
technologií rozpoznávání obsahu s cílem 
odlišit nezákonný obsah od obsahu, který 
je zákonný, je-li zákonně poskytován, 
a mohly by posílit stávající postupy, pokud 
by byly používány v kombinaci s lidským 
přezkumem a zvýšením transparentnosti 
jejich fungování; zdůrazňuje, že v zájmu 
zajištění dobrých životních podmínek 
a nezávislosti zaměstnanců by 
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služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
měli povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
na automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

zaměstnanci měli být řádně vyškoleni 
a měli by mít odpovídající psychologickou 
podporu s cílem rozvíjet dovednosti, které 
jim pomohou, a odradit od potřeby 
spolupracovat s veřejnými orgány; 
zdůrazňuje, že akt o digitálních službách 
by měl výslovně zakázat, aby 
poskytovatelé hostingových služeb nebo 
jiní techničtí zprostředkovatelé měli 
povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, pokud 
stávající právní úprava nestanoví jinak; 
trvá na tom, že postupy moderování 
obsahu, které poskytovatelé používají, by 
neměly vést k obecnému sledování 
nahrávaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
měli povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
na automatizovaných nástrojích nebo na 

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb, jejich zaměstnanci 
nebo dodavateli tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
měli povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
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filtrování nahrávaného obsahu; na automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí 
zprostředkovatelé měli povinnost používat 
automatizované nástroje k moderování 
obsahu, a upustit od nařizování 
mechanismů oznamování a odstraňování; 
trvá na tom, že postupy moderování 
obsahu, které poskytovatelé používají, by 
neměly vést k žádným kontrolním 
opatřením ex ante založeným na 
automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

3. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
jasný, jednotný a aktualizovaný regulační 
rámec, který bude mimo jiné obsahovat 
jasné definice a účinnější pravidla pro boj 
proti škodlivému a nezákonnému 
internetovému obsahu; zdůrazňuje proto, 
že akt o digitálních službách by měl 
zajistit, aby on-line platformy, které 
aktivně hostují nebo moderují obsah, 
nesly větší odpovědnost za obsah, který 
hostují, a podpořit poskytovatele 
hostingových služeb nebo jiné technické 
zprostředkovatele, aby používali 
proaktivní opatření, jako jsou politiky pro 
opakované pachatele, používání 
důvěryhodných oznamovatelů, hromadná 
podávání oznámení nebo automatizované 
nástroje k identifikaci a prevenci šíření 
nezákonného obsahu, aniž je dotčena 
možnost dotčených stran využít soudní 
opravné prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
měli povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
na automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah vyjadřující názor od obsahu 
vyjadřujícího názor, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv tento 
problém řeší; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
povolit, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
používali automatizované nástroje 
k moderování obsahu, pokud bude jejich 
použití doplněno o lidský přezkum;

zdůrazňuje, že poskytovatelé hostingových 
služeb komerčního obsahu nebo jiní 
techničtí zprostředkovatelé musí zavést 
mechanismy oznamování a odstraňování; 
trvá na tom, že postupy moderování 
obsahu, které poskytovatelé typu 
„internetové tržiště“ používají, by měly 
vést ke kontrolním opatřením ex ante 
založeným na automatizovaných nástrojích 
nebo na filtrování nahrávaného obsahu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
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kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé 
měli povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
na automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že akt 
o digitálních službách by měl regulovat, 
aby poskytovatelé hostingových služeb 
nebo jiní techničtí zprostředkovatelé měli 
povinnost používat automatizované 
nástroje k moderování obsahu, a upustit od 
nařizování mechanismů oznamování 
a odstraňování; trvá na tom, že postupy 
moderování obsahu, které poskytovatelé 
používají, by neměly vést k žádným 
kontrolním opatřením ex ante založeným 
na automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný 
obsah od obsahu, který je v daném 
kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský 
přezkum automatizovaných zpráv 
poskytovateli služeb tento problém neřeší, 
neboť soukromí zaměstnanci postrádají 
nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost 
veřejných orgánů; zdůrazňuje proto, že 
akt o digitálních službách by měl výslovně 
zakázat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí 
zprostředkovatelé měli povinnost používat 
automatizované nástroje k moderování 
obsahu, a upustit od nařizování 
mechanismů oznamování a odstraňování; 
trvá na tom, že postupy moderování 
obsahu, které poskytovatelé používají, by 

3. konstatuje, že automatizované 
nástroje mohou být za určitých okolností 
neschopné odlišit nezákonný obsah od 
obsahu, který je v daném kontextu 
zákonný; zdůrazňuje, že v tomto ohledu 
může pomoci lidský přezkum; dále 
zdůrazňuje, že Komise by měla posoudit 
proveditelnost a přiměřenost, přičemž by 
měla zohlednit druh, povahu a riziko 
obsahu, jakož i povinnosti poskytovatelů 
hostingových služeb nebo jiných 
technických zprostředkovatelů používat 
automatizované nástroje k moderování 
obsahu; zejména ty, které se používají 
k ochraně dětí před nezákonným obsahem 
online, přičemž se zohlední široká škála 
názorů zúčastněných stran na 
automatizované nástroje a nahrávání 
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neměly vést k žádným kontrolním 
opatřením ex ante založeným na 
automatizovaných nástrojích nebo na 
filtrování nahrávaného obsahu;

nezákonného obsahu a zajištění ochrany 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité pověřit 
stávající nebo novou evropskou agenturu 
nebo evropský orgán koordinací 
spolupráce mezi členskými státy 
v přeshraničních otázkách a sítí 
nezávislých vnitrostátních orgánů 
příslušných pro prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že spravedlnost 
a dodržování norem základních práv 
týkajících se podmínek, které 
zprostředkovatelé ukládají uživatelům 
svých služeb, musí podléhat soudnímu 
přezkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
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József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby vyjasnila pojem 
„neprodlené reakce“, který již byl zahrnut 
do směrnice o elektronickém obchodu 
2000/31/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že aby bylo možné 
konstruktivně stavět na pravidlech 
směrnice o elektronickém obchodu 
a zajistit právní jistotu, musí platné právní 
předpisy vyčerpávajícím a výslovným 
způsobem upřesnit povinnosti 
poskytovatelů digitálních služeb, a nikoli 
ukládat obecnou povinnost péče; 
zdůrazňuje, že právní režim odpovědnosti 
digitálních poskytovatelů by neměl záviset 
na nejistých konceptech, jako je „aktivní“ 
nebo „pasivní“ úloha poskytovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah 
nebo k němu znemožnit přístup, by měly 
mít nezávislé soudní orgány; domnívá se, 
že povinnost odstranit obsah by měl mít 
pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost o nezákonném 
obsahu a jeho nezákonné povaze;

4. zdůrazňuje, že konečnou 
odpovědnost za prosazování práva, 
rozhodování o zákonnosti on-line činností 
by měly vždy nést nezávislé soudní nebo 
jiné příslušné veřejné orgány; 
poskytovatelé hostingových služeb mají 
povinnost zajistit bezpečné internetové 
prostředí pro uživatele, a proto by jejich 
odpovědnost za co nejrychlejší odstranění 
nezákonného obsahu nebo znemožnění 
přístupu k němu měla vycházet ze 
stávajících právních předpisů a 
judikatury; domnívá se, že povinnost 
odstranit obsah a zajistit, aby stejný 
nezákonný obsah nemohl být opakovaně 
nahráván, by měl mít pouze poskytovatel 
hostingových služeb, který má skutečně 
vědomost o nezákonném obsahu a jeho 
nezákonné povaze, na základě platného 
oznámení;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány; domnívá se, že 
povinnost odstranit obsah by měl mít 
pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost o nezákonném 
obsahu a jeho nezákonné povaze;

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány; varuje proto před 
ustanoveními, která podporují dobrovolná 
opatření platforem; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit plné dodržování základních 
a občanských práv uživatelů; domnívá se, 
že povinnost odstranit obsah by měl mít 
pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost o nezákonném 
obsahu a jeho nezákonné povaze;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah 
nebo k němu znemožnit přístup, by měly 
mít nezávislé soudní orgány;  domnívá se, 
že povinnost odstranit obsah by měl mít 
pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost o nezákonném 
obsahu a jeho nezákonné povaze;

4. zdůrazňuje, že akt o digitálních 
službách by měl zajistit, aby byly pro 
všechna opatření uplatňovaná 
platformami a poskytovateli digitálních 
služeb k dispozici záruky a opravné 
prostředky, neboť nezávislé soudní 
orgány nesou konečnou odpovědnost za 
prosazování práva a přijímají konečné 
rozhodnutí o zákonnosti on-line činností 
a o nařizování poskytovatelům 
hostingových služeb odstranit nezákonný 
obsah; domnívá se, že povinnost odstranit 
obsah by měl mít pouze poskytovatel 
hostingových služeb, který má skutečně 
vědomost o nezákonném obsahu a jeho 
nezákonné povaze;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah 
nebo k němu znemožnit přístup, by měly 
mít nezávislé soudní orgány; domnívá se, 
že povinnost odstranit obsah by měl mít 

4. zdůrazňuje, že jakékoli konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vyjadřujícího názor, zejména na 
sociálních sítích, vytvořené uživateli musí 
vydat nezávislý soudní orgán, a nikoli 
soukromý obchodní subjekt;
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pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost 
o nezákonném obsahu a jeho nezákonné 
povaze;

je přesvědčen, že pokud konečná 
odpovědnost za prosazování práva 
a rozhodování o zákonnosti on-line 
činností leží na soudních nebo jiných 
nezávislých příslušných orgánech, nesou 
poskytovatelé hostingových služeb online 
typu „internetové tržiště“ hlavní 
odpovědnost za odstranění nezákonného 
komerčního obsahu a posouzení 
oznámeného obsahu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány; domnívá se, že 
povinnost odstranit obsah by měl mít 
pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost 
o nezákonném obsahu a jeho nezákonné 
povaze;

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup,  po 
informování poskytovatelů 
a zúčastněných stran, by měly mít 
nezávislé orgány pro řešení sporů 
s možným odvoláním k soudním 
orgánům; domnívá se, že povinnost 
odstranit obsah by měl mít pouze 
poskytovatel hostingových služeb, který 
má skutečně vědomost o existenci 
nezákonného obsahu a jeho nezákonné 
povaze;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány; domnívá se, že 
povinnost odstranit obsah by měl mít 
pouze poskytovatel hostingových služeb, 
který má skutečně vědomost 
o nezákonném obsahu a jeho nezákonné 
povaze;

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány; domnívá se, že 
povinnost odstranit obsah by měl mít pouze 
poskytovatel hostingových služeb, který 
má skutečně vědomost o nezákonném 
obsahu a jeho nezákonné povaze;

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování 
o zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah nebo 
k němu znemožnit přístup v zájmu 
ochrany uživatelů, by měly mít soudní 
orgány členských států; domnívá se, že 
povinnost odstranit obsah by měla být 
splněna neprodleně poté, co poskytovatel 
hostingových služeb získá skutečnou 
vědomost o nezákonném obsahu a jeho 
nezákonné povaze;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách stanovil podrobnosti o postupech 
oznamování a přijímání opatření, aby 
významní komerční poskytovatelé 
hostingových služeb zajistili veřejně 
a anonymně přístupný mechanismus pro 
oznamování údajně nezákonného obsahu 
zveřejňovaného na své platformě, aby byly 
stanoveny podmínky pro to, aby oznámení 
bylo platné a byla na základě něj přijata 
opatření, aby oznámení přezkoumali 
kvalifikovaní pracovníci, aby byl 
poskytovatel obsahu vyslechnut před 
znemožněním přístupu ke svému obsahu, 
pokud by to nebránilo probíhajícímu 
vyšetřování trestného činu nebo jej 
neohrožovalo, a aby byly za uplatnění 
přiměřených lhůt k dispozici přiměřené 
mechanismy nápravy, a to jak 
prostřednictvím orgánů pro řešení sporů, 
tak soudních orgánů; zdůrazňuje, že proti 
osobám, které systematicky a opakovaně 
podávají falešná nebo neodůvodněná 
oznámení, musí být uplatněny sankce; 
zdůrazňuje, že menší komerční 
a nekomerční poskytovatelé nepodléhají 
stejným povinnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že systém oznamování 
a opatření směrnice o internetovém tržišti, 
která vyžaduje, aby platformy komerčního 
typu odstranily zjištěný nezákonný obsah, 
a to zejména poté, co o tom informují 
zejména držitelé práv a posouzení, musí 
být posílen systémem oznamování 
a odstraňování, aby se již odstraněný 
nezákonný obsah nemohl na platformě 
znovu objevit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité zavést 
a prosazovat zásadu, že „co je nezákonné 
off-line, je nezákonné i on-line“, a že je 
třeba nalézt způsoby, jak zajistit, aby se již 
jednou odstraněný nezákonný internetový 
obsah následně znovu neobjevil v jiné 
podobě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zvážila 
povinnost hlavních poskytovatelů 
hostingových služeb hlásit závažnou 
trestnou činnost příslušnému 
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donucovacímu orgánu poté, co se o takové 
trestné činnosti dozví;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že nezákonný obsah by 
měl být odstraněn tam, kde je spravován, 
a že poskytovatelé přístupu nemají 
povinnost blokovat přístup k obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že v případě porušení 
práva by měly být uplatňovány přiměřené 
sankce, které nesmí zahrnovat vyloučení 
jednotlivců z digitálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4e. zdůrazňuje, že v zájmu ochrany 
norem svobody projevu, předcházení 
konfliktu právních předpisů, zamezení 
neoprávněnému a neefektivnímu 
zeměpisnému blokování a za účelem 
dosažení harmonizovaného jednotného 
digitálního trhu se od poskytovatelů 
hostingových služeb nevyžaduje, aby 
odstranili informace, které jsou v jejich 
zemi původu legální, nebo k nim 
znemožnili přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, 
aby uživatelé sociálních sítí měli právo 
vidět svou činnost v chronologickém 
pořadí; navrhuje, aby dominantní 
platformy poskytovaly uživatelům 
rozhraní pro programování aplikací, aby 
mohl být obsah regulován softwarem nebo 
službami dle jejich výběru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

5. poukazuje na to, že v zájmu 
ochrany základních práv a zajištění 
právní jistoty nesmí akt o digitálních 
službách používat právně nevymezený 
pojem „škodlivý obsah“, ale musí se 
zabývat zveřejněním nezákonného 
obsahu; zdůrazňuje, že šíření 
nepravdivých a rasistických informací na 
sociálních médiích by mělo být omezeno 
tím, že uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 

5. zdůrazňuje, že jedním z opatření 
proti šíření nepravdivého a nezákonného 
obsahu na sociálních médiích je 
poskytnout uživatelům kontrolu nad 
nabízeným obsahem; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby platformy zajistily větší 
transparentnost automatizovaných 
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programování aplikací, aby mohl být 
obsah regulován softwarem nebo 
službami dle jejich výběru;

rozhodovacích procesů tím, že zajistí, aby 
algoritmy nebyly zkreslovány, 
a rozhodovací procesy v rámci 
algoritmického systému musí být vždy 
srozumitelné a co nejtransparentnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
předchozí a plně informovaný souhlas 
dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 

5. zdůrazňuje, že šíření dezinformací 
a škodlivého obsahu na sociálních médiích 
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médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

by mělo být omezeno tím, že uživatelé 
budou mít nad nabízeným obsahem 
kontrolu; zdůrazňuje, že kurátorství obsahu 
na základě sledování chování uživatele by 
mělo vyžadovat souhlas dotčeného 
uživatele; navrhuje, aby uživatelé 
sociálních sítí měli právo vidět svou 
činnost v chronologickém pořadí, ať už 
s kurátorstvím obsahu, či bez něj; 
navrhuje, aby platformy s významnou tržní 
silou poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

5. zdůrazňuje, že šíření dezinformací, 
jako jsou nepravdivé a rasistické 
informace na sociálních médiích by mělo 
být omezeno mimo jiné tím, že uživatelé 
budou mít nad nabízeným obsahem 
kontrolu; zdůrazňuje, že kurátorství obsahu 
na základě sledování chování uživatele by 
mělo vyžadovat souhlas dotčeného 
uživatele; navrhuje, aby uživatelé 
sociálních sítí měli právo vidět svou 
činnost v chronologickém pořadí; navrhuje, 
aby dominantní platformy poskytovaly 
uživatelům rozhraní pro programování 
aplikací, aby mohl být obsah regulován 
softwarem nebo službami dle jejich 
výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
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Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých 
a rasistických informací na sociálních 
médiích by mělo být omezeno tím, že 
uživatelé budou mít nad nabízeným 
obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele by mělo vyžadovat 
souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro 
programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle 
jejich výběru;

5. zdůrazňuje, že uživatelé by měli mít 
kontrolu nad nabízeným obsahem 
sociálních médií; zdůrazňuje, že dotčení 
uživatelé by měli mít možnost vyloučit 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele; navrhuje, aby uživatelé 
sociálních sítí měli právo vidět svou 
činnost v chronologickém pořadí; navrhuje, 
aby dominantní platformy poskytovaly 
uživatelům rozhraní pro programování 
aplikací, aby mohl být obsah regulován 
softwarem nebo službami dle jejich 
výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba prosazovat 
stávající opatření k omezení údajů 
shromážděných platformami pro 
hostování obsahu na základě mimo jiné 
interakcí uživatelů s obsahem hostovaným 
na platformách pro hostování obsahu za 
účelem dokončení cílených reklamních 
profilů, zejména stanovením přísných 
podmínek pro používání cílených 
osobních reklam;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. trvá na tom, že nařízení musí 
zakázat diskriminační praktiky 
moderování obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá k tomu, aby platformy pro 
hostování obsahu využívaly cílenou 
reklamu založenou na předchozí interakci 
uživatele s obsahem na téže platformě pro 
hostování obsahu nebo na internetových 
stránkách třetích stran až po předchozím 
souhlasu uživatele v souladu s nařízením 
(EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí a 
zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 
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uživatelé služeb dominantních sociálních 
medií a služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivita).

uživatelé služeb dominantních sociálních 
medií a služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivita). 
zdůrazňuje, že internetová tržiště by měla 
být vybízena k vytvoření uzamčeného 
ekosystému pro používání digitálních 
produktů prodávaných na jejich službách; 
vysoká úroveň interoperability by měla být 
zajištěna tím, že se tyto produkty 
poskytnou ve formátu, který je otevřený 
a umožní jejich export do jakéhokoli 
digitálního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sergey Lagodinsky

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 
uživatelé služeb dominantních sociálních 
medií a služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivita).

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 
uživatelé služeb dominantních sociálních 
medií a služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivita); 
zdůrazňuje, že tito uživatelé musí mít 
možnost spolupracovat s uživateli 
alternativních služeb a že uživatelé 
alternativních služeb musí mít možnost 
s nimi komunikovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 
uživatelé služeb dominantních sociálních 
medií a služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivita).

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 
uživatelé služeb sociálních medií a služeb 
pro zasílání zpráv s významnou tržní silou 
právo na interakci mezi platformami 
prostřednictvím otevřených rozhraní 
(interkonektivita).

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli mít 
uživatelé služeb dominantních sociálních 
medií a služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivita).

6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí 
a zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele by měli uživatelé 
služeb dominantních sociálních medií 
a služeb pro zasílání zpráv v příslušných 
případech umožnit interakci mezi 
platformami prostřednictvím otevřených 
rozhraní (interkonektivita).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

žádá Komisi, aby zakázala vytváření 
uzamčeného ekosystému pro používání 
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digitálních produktů; aby byla zajištěna 
skutečná interoperabilita dat, musí být 
digitální produkty v otevřených 
formátech, které uživatelům umožní 
export do různých digitálních prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že internetovým 
tržištím by mělo být zakázáno zavádět 
uzamčený ekosystém pro používání 
digitálních produktů prodávaných 
prostřednictvím jejich služeb; vysoká 
úroveň interoperability by měla být 
zajištěna tím, že se tyto produkty 
poskytnou ve formátu, který neomezuje 
používání výrobku výhradně na určitý 
chráněný digitální ekosystém.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropská komise ve snaze vypracovat 
návrh balíčku aktu o digitálních službách 
uznala, že je důležité uvolnit potenciál 
jednotného digitálního trhu 
prostřednictvím účinného a vyváženého 
právního rámce, který pomůže bojovat 
proti roztříštěnosti právních předpisů 
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a podpoří důvěru spotřebitelů v používání 
elektronického obchodu a současně zajistí 
malým a středním podnikům pevnější 
postavení na trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 72
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby zakázala přístup 
na evropský trh platformám umisťujícím 
obsah typu internetová tržiště:
– které nebudou schopny identifikovat své 
uživatele,
– které nepřijmou všechna potřebná 
opatření k odstranění nezákonného 
obsahu,
– které neuzavřou účty uživatelů, kteří 
opakovaně publikovali nezákonný obsah.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
József Szájer, Marion Walsmann

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že jakýkoli nový rámec 
v oblasti digitálních služeb musí být 
zvládnutelný pro evropské začínající 
podniky a malé a střední podniky, a měl 
by proto zahrnovat přiměřené povinnosti 
a jasné záruky pro všechna odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba zvážit 
a zavádět nová technologická řešení pro 
odpovědnost platforem, jakož i identitu 
a anonymitu uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. potvrzuje, že zásada země původu 
pro poskytování služeb informační 
společnosti je zásadní pro fungování 
jednotného digitálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Axel Voss

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
zvláštní pravidla pro média:
1) vyjasnit ustanovení týkající se 
platforem a nabídek sociálních médií. 
Předcházení zneužívání by mělo vycházet 
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ze stávající judikatury Soudního dvora EU 
a mělo by zahrnovat jasná pravidla 
týkající se povinnosti náležité péče;
2) omezit odpovědnosti platforem, pokud 
jde o mediální obsah a služby, které jsou 
již pod redakční kontrolou poskytovatele 
obsahu, který sám podléhá komplexní 
regulaci, jakož i nezávislému a účinnému 
dohledu uznaného nezávislého 
příslušného orgánu;
3) zabránit provozovatelům platforem 
v tom, aby tento obsah měnili;
4) uvést, že pokud je třeba některé z těchto 
mediálních obsahů odstranit, je třeba 
zajistit, aby k tomu mohlo dojít pouze na 
základě soudního příkazu;
5) v této souvislosti zdůrazňuje, že 
budoucí akt o digitálních službách nesmí 
způsobit oslabení ani zastarání pravidel 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách, ani nenarušit jejich budoucí 
změny;
6) uvést, že mediálním společnostem by 
měl být poskytnut přístup k údajům 
generovaným jejich službami a obsahem 
nebo souvisejícím s nimi na platformách.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. důrazně doporučuje, aby platformy 
sloužící jako internetová tržiště 
poskytovaly uživatelům informace 
o hlavních parametrech určujících pořadí 
výrobků předkládaných uživatelům na 
základě jejich vyhledávání, zejména 
pokud byl výsledek dotazu při vyhledávání 
ovlivněn jakoukoli odměnou zaplacenou 
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dodavatelem, nebo v případech, kdy 
provozovatel platformy jedná jako 
dodavatel některých z produktů, které se 
jeví jako výsledky vyhledávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
József Szájer, Marion Walsmann

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je důležité rozšířit 
územní působnost aktu o digitálních 
službách i na činnosti poskytovatelů 
digitálních služeb usazených ve třetích 
zemích, pokud nabízejí své služby v EU. 
Navrhuje, aby v případě, že jsou 
zprostředkovatelé usazeni ve třetí zemi, 
jmenovali právního zástupce usazeného 
v Unii, který by mohl nést odpovědnost za 
nabízené produkty nebo služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. navrhuje, aby platformy 
poskytující recenzní systém ve vztahu k 
dodavatelům zboží nebo poskytovatelům 
služeb poskytovaly informace o tom, jak 
jsou tato hodnocení získávána; 
doporučuje v této souvislosti, aby recenze, 
které se do těchto systémů vkládají, 
vycházely ze skutečných zkušeností a aby 
byly získány od smluvní strany transakce; 
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zdůrazňuje, že by neměla být zveřejněna 
žádná recenze, pokud její autor získal 
nějakou výhodu za poskytnutí specifické 
pozitivní nebo negativní recenze;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
József Szájer

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. poukazuje na to, že akt 
o digitálních službách by měl věnovat 
zvláštní pozornost uživatelům se 
zdravotním postižením a zaručit jejich 
přístup k digitálním službám; Komise by 
měla vybízet poskytovatele služeb k tomu, 
aby rozvíjeli technické nástroje, které 
osobám se zdravotním postižením žijícím 
v Evropské unii umožní řádně využívat 
internetové služby a mít z nich prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. doporučuje, aby platformy, které 
poskytují recenzní systém ve vztahu k 
dodavatelům zboží nebo poskytovatelům 
služeb, umožnily převést stávající recenze 
na recenzní systém jiné platformy na 
žádost dodavatele i po ukončení smlouvy 
s dodavatelem; zdůrazňuje, že spotřebitelé 
musí být informováni o původu recenzí, 
pokud byly převedeny z jiné platformy;
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Or. en


