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Pakeitimas 1
Moritz Körner

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad dabartinės 
skaitmeninių paslaugų teikėjų 
atsakomybės tvarkos reforma turi būti 
proporcinga, neturi būti nepalanki 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip 
pat neturi riboti inovacijų, prieigos prie 
informacijos ir saviraiškos laisvės;

Or. en

Pakeitimas 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. pabrėžia, kad Skaitmeninių 
paslaugų aktu turėtų būti užtikrintos 
vienodos sąlygos, suteikiant pakankamą 
teisinį aiškumą dėl teisės aktuose pateiktų 
sąvokų ir apibrėžčių, jį taikant visiems 
susijusiems subjektams, siūlantiems 
skaitmenines paslaugas Sąjungoje, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie įsisteigę 
Sąjungoje, ar už jos ribų;

Or. en

Pakeitimas 3
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis, remiantis diferencijuotu ir 
rizika grindžiamu požiūriu į algoritmų 
taikymą ir taikant griežtesnes taisykles 
algoritmams, kurie gali kelti grėsmę 
pagrindinėms teisėms ir laisvėms;

Or. en

Pakeitimas 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas, vaiko teisės ir žodžio 
bei informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą, patogumą vartotojui ir 
paaiškinimą, suprantamą ne specialistams 
bei žmogaus įsikišimo galimybę, taip pat 
siekiant padėti laikytis reikalavimų ir 
užtikrinti jų vykdymą, imtis kitų 
priemonių, pvz.: nepriklausomo audito ir 
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testavimo nepalankiausiomis sąlygomis; specialaus testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 5
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

Or. fr

Pakeitimas 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumas ir asmens duomenų apsauga, 
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nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

nediskriminavimas ir saviraiškos bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą, sankcijas už 
tokių prievolių nevykdymą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga ir 
žodžio bei informacijos laisvė, įtvirtintos 
Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
nediskriminavimą, stebėseną, vertinimą, 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

Or. es

Pakeitimas 8
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
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GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir žodžio bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai 
užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač 
privatumas bei asmens duomenų apsauga, 
nediskriminavimas ir saviraiškos bei 
informacijos laisvė, įtvirtintos Sutartyse ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje; todėl ragina Komisiją 
įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų 
skaidrumą ir paaiškinamumą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti 
laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų priemonių, pvz.: 
nepriklausomo audito ir specialaus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
1 dalies 1 įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

- tokie nepriklausomi auditai turėtų 
būti atliekami kasmet, analogiškai kaip tai 
daroma finansų sektoriuje, siekiant ištirti, 
ar naudojama duomenų politika, 
algoritmai ir stabdžių bei atsvarų sistema 
atitinka nustatytus kriterijus, ir ar juos 
prižiūri nepriklausoma priežiūros 
institucija, vykdanti pakankamą 
priežiūrą;

Or. en
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Pakeitimas 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pažymi, kad platformos naudoja 
automatizuotus sprendimų priėmimo 
algoritmus platindamos ir užsakydamos 
naudotojams rodomą turinį, be kita ko, 
organizuodamos ir jų asmeninius 
kanalus; Pabrėžia, kad šie algoritmai, tai 
kaip jie veikia ir kaip užsako rodomą 
medžiagą, yra visiškai nežinomi 
vartotojams, dėl ko jie 
netenka pasirinkimo galimybių 
bei kontrolės, susidaro „informaciniai 
getai“ ir kyla nepasitikėjimas 
skaitmeninėmis paslaugomis. ragina 
Komisiją savo pasiūlyme dėl Skaitmeninių 
paslaugų akto automatiškai teikti turinį 
chronologine tvarka ir stiprinti naudotojų 
kontrolę, kad jie galėtų daryti poveikį 
standartiniu režimu matomam turiniui;

Or. en

Pakeitimas 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. Mano, kad su neteisėtu turiniu 
internete turėtų būti elgiamasi taip pat 
kaip su neteisėtu turiniu ne internete, 
kartu visapusiškai laikantis pagrindinių 
teisių. Pažymi, kad neteisėtas turinys 
internete ne tik mažina piliečių 
pasitikėjimą skaitmenine aplinka, bet ir 
gali turėti rimtų bei ilgalaikių pasekmių 
vidaus saugumui ir pagrindinėms teisėms, 
ypač vaikų teisėms; Pabrėžia, kad greitas 
ir nuoseklus neteisėto turinio internete 
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aptikimas ir pašalinimas arba blokavimas 
išlieka ypatingos skubos klausimu, nes 
nacionaliniai neteisėto turinio internete 
pašalinimo arba blokavimo metodai nėra 
pakankamai suderinti. Pripažįsta, kad 
reikia atskirti įvairių rūšių neteisėtą turinį 
internete, nes tam tikras turinys, visų 
pirma vaikų seksualinio išnaudojimo 
medžiaga, yra akivaizdžiai neteisėtas, o 
kitų rūšių turinio pobūdis gali priklausyti 
nuo taikytinos nacionalinės teisės arba jį 
galima nustatyti tik pagal kontekstą;

Or. en

Pakeitimas 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. Pažymi, kad skaitmeniniams 
produktams ir paslaugoms naudojamo 
algoritmo skaidrumas yra svarbi savybė. 
Kompetentingų institucijų prašymu, 
skaitmeninių paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigoti pateikti savo nuosavybinius 
algoritmus, paaiškinti numatomą tikslą ir 
palyginti šį tikslą su faktiniais rezultatais. 
Skaitmeninių paslaugų teikėjai turėtų 
nedelsdami iš dalies pakeisti ir pritaikyti 
savo algoritmus, kai numatomas 
rezultatas laikomas neteisėtu arba 
neetišku. Atvirojo kodo algoritmų 
bibliotekos turėtų būti skatinamos kaip 
priemonė, kuria didinamas skaidrumas ir 
spartinamas technologijų diegimas bei 
architektūros kokybė;

Or. en

Pakeitimas 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad pranešimo ir veiksmų 
mechanizme turėtų būti surūšiuoti 
skirtingi paslaugų teikėjai, sektoriai ir 
neteisėtas turinys. Turinio atveju 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagai, kuri yra akivaizdžiai neteisėta;

Or. en

Pakeitimas 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. Pabrėžia, kad siekiant veiksmingai 
kovoti su neteisėtu turiniu internete 
nepakanka išimtinai pasikliauti 
pranešimo ir šalinimo priemonėmis bei 
savanoriškais interneto tarpininkų 
veiksmais. Mano, kad interneto 
tarpininkų atsakomybė kovoti su 
akivaizdžiai neteisėtu turiniu jų 
platformose ir jų teikiamoje 
infrastruktūroje turėtų būti gerokai 
padidinta, kartu atsižvelgiant į jų 
pasiekiamumo mastą ir veiklos 
pajėgumus. Pabrėžia, kad svarbu papildyti 
šią atsakomybę veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis, kurios būtų 
prieinamos pašalinto turinio teikėjams. 
Atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad, be 
aiškių rūpestingumo pareigos taisyklių, 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) 
1creikalavimų, reikia aiškaus teisinio 
pagrindo imtis aktyvių priemonių 
žinomam neteisėtam turiniui aptikti ir 
pašalinti arba blokuoti;
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_________________
1c 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. Pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
atsisakoma suteikti prieigą prie 
skaitmeninio produkto ar paslaugos, 
vartotojams visada būtina suteikti 
galimybę pasiteirauti apie sprendimo 
logiką ir sprendimų priėmimo procesą. 
Taip pat pažymi, kad vartotojai visada 
turėtų būti aiškiai informuojami, ar jie 
bendrauja su žmogumi, ar su mašina. 
Pabrėžia, kad galutinė atsakomybė visada 
turėtų priklausyti žmonėms. Ragina 
Komisiją nustatyti, kokį svarbų vaidmenį 
atlieka žmonės, įgyvendindami 
sprendimą, kurį atliko dirbtinio intelekto 
sistema;

Or. en

Pakeitimas 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1c. Pabrėžia, kad neteisėtas turinys 
internete gali būti lengvai padaugintas, o 
jo neigiamas poveikis sustiprintas per 
labai trumpą laiką. Primena, kad vien tik 
„Facebook“ užblokavo 1,2 mln. 2019 m. 
kovo mėn. Kraistčerče išpuolio vaizdo 
įrašo jo įkėlimo metu, o dar 300.000 
kopijų buvo pašalinta per 24 valandas 
nuo išpuolio, ko nebūtų buvę galima 
padaryti jei kiekviena atskira šalinimą ar 
blokavimą būtų turėjęs tvirtinti žmogus. 
Todėl mano, kad interneto tarpininkams 
turėtų būti aiškiai leidžiama naudotis 
automatizuotomis priemonėmis, kurios 
naudojamos aptikti ir pašalinti arba 
užblokuoti prieigą prie turinio, kurio 
neteisėtumas arba buvo nustatytas teismo, 
arba kurio neteisėtas pobūdis gali būti 
lengvai nustatomas nepriklausomai nuo 
konteksto. Tačiau pabrėžia, kad neturi 
būti jokios bendros stebėjimo prievolės.

Or. en

Pakeitimas 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. Be to, pakartoja, kad 
bendradarbiavimas tarp interneto 
tarpininkų ir kompetentingų nacionalinių 
institucijų turėtų būti patobulintas taip, 
kad būtų užtikrintas greitai 
įgyvendinamas kompetentingų institucijų 
pažymėto turinio blokavimas arba 
pašalinimas bei sėkmingas neteisėto 
turinio teikėjų tyrimas ir patraukimas 
baudžiamojon atsakomybėn; Pabrėžia, 
kad svarbu visoje Sąjungoje suderinti 
taisykles ir procedūras, susijusias su 
turinio pašalinimu arba blokavimu, gavus 
teisėsaugos institucijų pranešimus, 
įskaitant tinkamus atsakymo į teisėtus 
prašymus pašalinti turinį terminus ir 
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sankcijas už sistemingą nereagavimą į 
tokius prašymus;

Or. en

Pakeitimas 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. Pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 
sprendimai dėl pašalinimo ar blokavimo 
būtų tikslūs, tinkamai pagrįsti ir jais 
būtų laikomasi pagrindinių teisių. 
Pakartoja, kad, siekiant užtikrinti teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą, turinio 
teikėjams būtina suteikti galimybę 
naudotis teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis. Atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad interneto tarpininkams 
turėtų būti nustatyti skaidrumo 
įpareigojimai, susiję su kriterijais, 
taikomais sprendžiant dėl pašalinimo ar 
blokavimo ir technologijomis, 
naudojamomis siekiant užtikrinti būtinų 
apsaugos priemonių taikymą bei išvengti 
diskriminacijos ir nereikalingo 
pašalinimo ar blokavimo. Be to, mano, 
kad reikia daugiau skaidrumo tiek 
interneto platformų, tiek teisėsaugos 
institucijų atžvilgiu, kai tai susiję su 
pašalinto turinio rūšimis ir priežastimis;

Or. en

Pakeitimas 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti 
pagrįstą pareigą rūpintis, kad būtų 
užtikrintas skaitmeninis orumas; todėl, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visos 
skaitmeninės paslaugos turi užtikrinti 
saviraiškos laisvę ir visapusiškai atitikti 
Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, 
tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/679 dėl Bendrosios 
duomenų apsaugos ir1Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima;

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus ir ateičiai tinkamus teisės 
aktus, kuriais būtų apsaugotas privatumas 
ir numatoma pagrįsta pareiga rūpintis, 
kad būtų užtikrintas skaitmeninis orumas 
bei veiksmingai šalinamas neteisėtas 
turinys; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
visi skaitmeninių paslaugų teikėjai turi 
užtikrinti saviraiškos laisvę ir visapusiškai 
atitikti Sąjungos duomenų apsaugos teisės 
aktus, tokius kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl 
Bendrosios duomenų apsaugos1 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) 
2002/58 dėl E. privatumo2, kuri šiuo metu 
yra peržiūrima bei kiti Sąjungos teisės 
aktai, į kuriuos įtrauktos jų pareigos 
siekiant naudotojų teisės į saviraiškos 
laisvę ir teisės į laisvę bei saugumą 
pusiausvyros;

_________________ _________________
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti pagrįstą 
pareigą rūpintis, kad būtų užtikrintas 
skaitmeninis orumas; todėl, atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad visos skaitmeninės 
paslaugos turi užtikrinti saviraiškos laisvę 
ir visapusiškai atitikti Sąjungos duomenų 
apsaugos teisės aktus, tokius kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2016/679 dėl Bendrosios duomenų 
apsaugos ir1Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. privatumo2, 
kuri šiuo metu yra peržiūrima;

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti pagrįstą 
pareigą rūpintis, kad būtų užtikrintas 
skaitmeninis orumas; todėl, atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad visos skaitmeninės 
paslaugos visapusiškai atitikti Sąjungos 
duomenų apsaugos teisės aktus, tokius kaip 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/679 dėl Bendrosios duomenų 
apsaugos ir Europos Parlamento1 ir 
Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima; 
pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų akte 
turėtų būti laikomasi plačios naudotojų ir 
vartotojų Europos pagrindinių teisių 
sistemos, pavyzdžiui, nediskriminavimo, 
teisingumo ir saviraiškos laisvės.

_________________ _________________
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. es

Pakeitimas 21
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
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priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti pagrįstą 
pareigą rūpintis, kad būtų užtikrintas 
skaitmeninis orumas; todėl, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visos 
skaitmeninės paslaugos turi užtikrinti 
saviraiškos laisvę ir visapusiškai atitikti 
Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, 
tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/679 dėl Bendrosios 
duomenų apsaugos ir1Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima;

priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti pagrįstą 
pareigą rūpintis, kad būtų užtikrintas 
skaitmeninis piliečių saugumas, kuris yra 
labai svarbus laikantis laisvo 
skaitmeninių paslaugų judėjimo principo; 
todėl, atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
visos skaitmeninės paslaugos turi užtikrinti 
saviraiškos laisvę ir visapusiškai atitikti 
Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, 
tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/6791 dėl Bendrosios 
duomenų apsaugos ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima;

_________________ _________________
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. fr

Pakeitimas 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti 
pagrįstą pareigą rūpintis, kad būtų 
užtikrintas skaitmeninis orumas; todėl, 

2. Pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus ir ateičiai tinkama teisės 
aktų sistema, kuriais būtų apsaugoti 
asmens duomenys ir privatumas. todėl, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visos 
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atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visos 
skaitmeninės paslaugos turi užtikrinti 
saviraiškos laisvę ir visapusiškai atitikti 
Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, 
tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/679 dėl Bendrosios 
duomenų apsaugos ir1Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima;

skaitmeninės paslaugos turi užtikrinti 
saviraiškos laisvę bei nediskriminavimą ir 
visapusiškai atitikti Sąjungos duomenų 
apsaugos teisės aktus, tokius kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2016/679 dėl Bendrosios duomenų 
apsaugos1 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima;

_________________ _________________
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 23
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas, ir nustatyti 
pagrįstą pareigą rūpintis, kad būtų 
užtikrintas skaitmeninis orumas; todėl, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visos 
skaitmeninės paslaugos turi užtikrinti 
saviraiškos laisvę ir visapusiškai atitikti 

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti skaitmenines paslaugas reikia 
priimti griežtus teisės aktus, kuriais būtų 
apsaugotas privatumas ir asmens 
duomenys, kad būtų užtikrintas 
skaitmeninis orumas; todėl, atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad visos skaitmeninės 
paslaugos turi užtikrinti saviraiškos laisvę 
ir visapusiškai atitikti Sąjungos duomenų 
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Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, 
tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/679 dėl Bendrosios 
duomenų apsaugos ir1Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. 
privatumo2, kuri šiuo metu yra peržiūrima;

apsaugos1 teisės aktus, tokius kaip Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2016/679 dėl Bendrosios duomenų 
apsaugos ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą (EB) 2002/58 dėl E. privatumo2, 
kuri šiuo metu yra peržiūrima;

_________________ _________________
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 24
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad labai svarbu geriau 
apsaugoti piliečius ir vartotojus nuo 
neteisėto ar žalingo turinio sklaidos, nes 
tai kenkia pagrindinėms asmens teisėms ir 
demokratijai; mano, kad būtina didinti 
interneto platformų atsakomybę, 
įgyvendinant bendrą sistemą, kad būtų 
veiksmingai nustatytas ir pašalintas 
neteisėtas turinys; visų pirma mano, kad 
Sąjungos lygmeniu suderinta sistema 
turėtų būti grindžiama išsamaus 
patikrinimo prievole, siekiant, kad 
platformos įgyvendintų veiksmingas ir 
aktyvias priemones, kaip ir 
įsipareigojimus, susijusius su skaidrumu 
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ir informacija; mano, kad svarbu 
pranešimo ir veiksmų procedūras, skirtas 
nustatyti naują turinį, derinti su 
įsipareigojimu stebėti turinį, kuris, kaip 
jau nustatyta, yra neteisėtas ir pašalintas, 
siekiant užkirsti kelią jo pasikartojimui 
internete;

Or. fr

Pakeitimas 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Pabrėžia, kad bendrosios 
skaitmeninės rinkos politikoje kuriant 
skaitmeninių paslaugų arba skaitmeninių 
ir (arba) išmaniųjų produktų technologinį 
paketą, reikia nustatyti bendruosius 
priimtinos skaitmeninės infrastruktūros 
standartus. Prašo Komisijos apibrėžti ir 
taikyti standartus, kuriais būtų užtikrinta, 
kad techninė įranga, programinė įranga, 
kodas, ryšio sistemos ir saugojimo ir 
(arba) duomenų valdymo struktūra būtų 
automatiškai nustatyti taip, kad būtų 
apsaugotas vartotojo privatumas, 
vartotojo duomenys būtų naudojami tik 
jungiamųjų prietaisų mazguose, kurie 
pagerina vartotojo patirtį, o jie nebūtų 
perduodami trečiosioms šalims kitokiais 
komerciniais tikslais be aiškaus vartotojo 
sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 26
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
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S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Pažymi, kad asmens veikla 
internete suteikia gilių įžvalgų apie jo 
asmenybę ir leidžia ja manipuliuoti, todėl 
bendras ir beatodairiškas asmens 
duomenų apie kiekvieną naudojimąsi 
skaitmenine paslauga rinkimas 
neproporcingai pažeidžia teisę į 
privatumą. Patvirtina, kad vartotojai, 
naudodamiesi skaitmeninėmis 
paslaugomis, turi teisę nebūti nuolat 
stebimi. Pabrėžia, kad, vadovaujantis 
jurisprudencija dėl ryšių metaduomenų, 
valdžios institucijoms prieiga prie 
paslaugų gavėjo abonento ir 
metaduomenų suteikiama tik 
įtariamuosius sunkiais nusikaltimais tirti, 
gavus išankstinį teismo leidimą;

Or. en

Pakeitimas 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Ragina Komisiją pateikti aiškiai 
apibrėžtą turinio prieglobos platformų, 
kurios būtų naudojamos kovojant su 
neteisėtu turiniu, pranešimų ir veiksmų 
sistemą. Pabrėžia, kad tokia sistema turi 
užtikrinti pagrindines vartotojų teises, 
suteikiant jiems galimybę pasinaudoti 
teisminėmis teisių gynimo priemonėmis ir 
teise pateikti apeliacinį skundą;

Or. en
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Pakeitimas 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Pabrėžia, kad svarbu nustatyti 
aiškias prievoles, susijusias su turinio 
moderavimu. Dėl šios 
priežasties akcentuoja principą, kuriuo 
remiantis tai, kas yra neteisėta ne 
internete, yra neteisėta ir internete, bei 
draudimą vykdyti bendrą stebėseną. Prašo 
Komisijos užtikrinti, kad šie principai 
būtų įtraukti į pasiūlymą dėl Skaitmeninių 
paslaugų akto;

Or. en

Pakeitimas 29
Moritz Körner

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. Yra įsitikinęs, kad skaitmeninių 
paslaugų teikėjai neturi saugoti duomenų 
teisėsaugos tikslais, išskyrus atvejus, kai 
pagal Sąjungos teisę demokratiškai 
atskaitinga kompetentinga valdžios 
institucija tiesiogiai nurodo tikslingai 
saugoti atskiro naudotojo duomenis.

Or. en

Pakeitimas 30
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. Pažymi, kad teikiant skaitmenines 
paslaugas profiliavimo tikslais naudojami 
pažangūs algoritmai, kuriais analizuojami 
arba numatomi aspektai, susiję su 
naudotojo asmeniniais pomėgiais, 
interesais arba elgesiu. Pabrėžia, kad 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
algoritmų išvesties kokybė priklauso nuo 
naudotų duomenų kokybės ir pasirinktų iš 
anksto nustatytų parametrų. Pabrėžia, 
kad norint naudoti automatizuotus 
sprendimų priėmimo algoritmus yra 
reikalinga patikima teisės aktų sistema, 
kuri apsaugotų privatumą bei asmens 
duomenis ir kartu su pareiga prižiūrėti 
teisėtą algoritmų naudojimą, kas nėra 
taikoma turinio moderavimui, užtikrintų 
visišką laikymąsi. todėl ragina Komisiją 
parengti rūpestingumo pareigos tvarką, 
kuri būtų pagrįsta Elektroninės prekybos 
direktyva1a, nustatant išsamias sektorines 
gaires, kad būtų galima naudoti 
automatizuoto sprendimų priėmimo 
algoritmus, laikantis pagrindinių teisių į 
asmens duomenų ir privatumo apsaugą, 
nustatytų Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente2a; 
_________________
1a Elektroninės komercijos direktyvos 48 
konstatuojamoji dalis, 2000 m.
2a 71 konstatuojamoji dalis ir Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 22 
straipsnis

Or. en

Pakeitimas 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2b. Mano, kad ES turėtų plėtoti savo 
tinkamus debesijos paslaugų pajėgumus, 
taip pat sudaryti palankesnes sąlygas 
decentralizuotos, sąveikios duomenų 
valdymo sistemos, kuri sudarytų sąlygas 
veiksmingai naudoti vietos infrastruktūrą, 
įskaitant rūko, miglos ir krašto 
kompiuteriją, plėtrai. Prašo Komisijos 
sudaryti sąlygas plėtoti šias vietos 
duomenų infrastruktūras, siekiant remti 
daiktų interneto vartojimo produktų, 
daiktų interneto pramonės produktų ir 
pažangiųjų miestų prietaikų plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 32
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad siekiant įveikti 
centralizuotų tinklų susaistymo poveikį ir 
užtikrinti konkurenciją bei vartotojų 
pasirinkimą, dominuojančių socialinės 
žiniasklaidos paslaugų ir pranešimų 
siuntimo paslaugų 
naudotojams suteikiama teisė naudotis 
skirtingų platformų sąveika, pasitelkiant 
atvirąsias sąsajas (tarpusavio 
sujungiamumas). Pabrėžia, kad šie 
naudotojai turės galimybę bendrauti su 
alternatyvių paslaugų naudotojais, o 
alternatyvių paslaugų naudotojams 
leidžiama su jais bendrauti;

Or. en
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Pakeitimas 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. Primena, kad dabartinės 
automatinės priemonės yra 
nekompetentingos suvokti konteksto 
svarbą konkretiems turinio elementams. 
Todėl mano, kad Skaitmeninių 
paslaugų akte neturėtų būti nustatyta 
jokių įpareigojimų naudoti automatines 
priemones turinio moderavimo tikslais. 
Mano, kad bet kokioms savanoriškoms 
automatinėms priemonėms, kurias taiko 
turinio prieglobos platformos, turėtų būti 
taikoma žmogaus vykdoma priežiūra ir 
užtikrinamas visiškas projektavimo ir 
veiklos rezultatų skaidrumas;

Or. en

Pakeitimas 34
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad, būtina sustiprinti 
valstybių narių bendradarbiavimą, 
prisidedant Komisijai ir Europos 
Sąjungos agentūroms, atsižvelgiant į tai, 
kad didėja nacionalinių teisės aktų, skirtų 
kovai su neteisėtu ar žalingu turiniu, 
susiskaidymą; pabrėžia tokio dialogo 
svarbą, ypač atsižvelgiant į skirtumus, 
susidarančius, kaip valstybės narės 
vertina, ar turinys yra teisėtas, ar ne, ir 
kokį tai gali turėti poveikį;

Or. fr
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Pakeitimas 35
Moritz Körner

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. Reikalauja, kad skaitmeninės 
paslaugos būtų kuo labiau prieinamos 
naudotojams, be poreikio atskleisti savo 
tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 36
Moritz Körner

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. Pakartoja, kad skaitmeninių 
paslaugų teikėjai turi gerbti ir užtikrinti 
savo naudotojų teisę į duomenų 
perkeliamumą, kaip nustatyta Sąjungos 
teisėje;

Or. en

Pakeitimas 37
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. Pabrėžia, kad, siekiant apsaugoti 
saviraiškos ir informacijos laisvę, labai 



PE652.452v01-00 26/56 AM\1205894LT.docx

LT

svarbu išlaikyti ribotos atsakomybės 
tvarką ir draudimą tarpininkams nustatyti 
bendrus stebėsenos įpareigojimus; 
Pažymi, kad automatinėmis priemonėmis 
negalima atskirti neteisėto turinio nuo 
turinio, kuris tam tikromis aplinkybėmis 
yra teisėtas. Pabrėžia, kad paslaugų 
teikėjų, jų darbuotojų arba rangovų 
atliekama automatinių ataskaitų peržiūra 
neišsprendžia šios problemos, nes 
privataus sektoriaus darbuotojams trūksta 
valdžios institucijoms būdingo 
nepriklausomumo, kvalifikacijos ir 
atskaitomybės; todėl pabrėžia, kad 
Skaitmeninių paslaugų akte aiškiai 
draudžiama bet kokia prievolė prieglobos 
paslaugų teikėjams ar kitiems 
techniniams tarpininkams taikyti 
automatines turinio moderavimo 
priemones; Paslaugų teikėjų taikomos 
turinio moderavimo procedūros nelemia 
jokių ex ante kontrolės priemonių, 
grindžiamų automatinėmis priemonėmis 
arba įkeliamo turinio filtravimu; 
Primygtinai ragina priimti taisykles dėl 
skaidrių pranešimo ir veiksmų 
mechanizmų, kuriais būtų numatytos 
tinkamos apsaugos priemonės ir 
galimybės siekti veiksmingų teisių gynimo 
priemonių sprendimų, kuriais 
panaikinamas teisėtas internetinis turinys, 
atžvilgiu; Pabrėžia, kad nepriklausomos 
valdžios institucijos turėtų būti galiausiai 
atsakingos už tai, ar internetinis turinys 
yra teisėtas, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 38
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. Pabrėžia, kad vis dar esama tam 
tikrų skirtumų tarp interneto ir ne 
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interneto pasaulių, pvz., anonimiškumo, 
valdančiojo subjekto nebuvimo, galios 
pusiausvyros ir techninių pajėgumų 
atžvilgiu; Todėl ragina Komisiją savo 
pasiūlyme dėl Skaitmeninių paslaugų 
akto pirmenybę teikti žmogaus orumo ir 
„tai, kas neteisėta ne internete, yra 
neteisėta ir internete“ principams, o į šį 
aktą įtraukti skaitmeninio orumo sąvoką, 
kuri būtų grindžiama šiais principais ir 
kurioje būtų įtvirtintos pagrindinės 
asmenų teisės;

Or. en

Pakeitimas 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. Laikosi nuomonės, kad bet kokia 
Skaitmeninių paslaugų akte nustatyta 
turinio nuosaikumo priemonė turėtų būti 
susijusi tik su neteisėtu turiniu, kaip 
apibrėžta nacionalinėse jurisdikcijose, ir 
neturėtų apimti teisiškai neaiškių ir 
neapibrėžtų terminų, pvz., „žalingo 
turinio“, nes susitelkiant ties tokiu turiniu 
kiltų rimtas pavojus pagrindinėms teisėms 
ir žodžio laisvei;

Or. en

Pakeitimas 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. Pabrėžia, kad būtina reguliuoti 
turinio priežiūrą, suteikiant naudotojams 
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daugiau galimybių kontroliuoti tai, kaip 
rūšiuojamas jiems skirtas turinys, 
įskaitant tokias galimybes, taikomas ir ne 
jų įprastiniam turiniui, bei visiškai 
atsisakyti bet kokio turinio kuravimo; Yra 
tvirtai įsitikinęs, kad rengiant ir vykdant 
tokias rekomendacijas sistemoms turėtų 
būti taikoma skaidrumo patikra;

Or. en

Pakeitimas 41
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. Pabrėžia, kad pranešimo ir 
galutinio pašalinimo mechanizmai 
neturėtų būti taikomi, nes jie remiasi 
algoritmais, kuriais negali būti įvertintas 
turinio teisėtumas;

Or. en

Pakeitimas 42
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. Pabrėžia, kad siekiant 
konstruktyviai remtis E. prekybos 
direktyvos taisykles ir užtikrinti teisinį 
tikrumą, taikomuose teisės aktuose turėtų 
būti išsamiai ir aiškiai išdėstomos 
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skaitmeninių paslaugų teikėjų pareigos, o 
ne tik nustatoma bendra pareiga rūpintis; 
Atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninių 
paslaugų teikėjų atsakomybės teisinė 
sistema neturėtų priklausyti nuo neaiškių 
sąvokų, pvz., „aktyvus“ ir „pasyvus“ 
paslaugų teikėjų vaidmuo;

Or. en

Pakeitimas 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. Mano, kad turinio prieglobos 
platformos, kai tik joms tai tampa žinoma, 
turėtų būti įpareigotos pranešti apie 
neteisėtą turinį, prilyginamą sunkiam 
nusikaltimui, atitinkamoms teisėsaugos 
institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 44
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. pabrėžia, kad atsakomybė už teisės 
nuostatų vykdymo užtikrinimą, sprendimų 
dėl veiklos internete teisėtumo priėmimą 
ir nurodymus prieglobos paslaugų 
teikėjams kuo greičiau pašalinti turinį 
arba panaikinti prieigą prie jo privalo 
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tekti nepriklausomoms teisminėms 
institucijoms. Turinio šalinimo 
įpareigojimai taikomi tik tiems prieglobos 
paslaugų teikėjams, kurie turi faktinių 
žinių apie neteisėtą turinį ir jo neteisėtą 
pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. rekomenduoja Komisijai suderinti 
nacionalines asmens tapatybės 
prisijungimo sistemas, siekiant sukurti 
bendrą Sąjungos prisijungimo sistemą, 
kuria būtų užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir amžiaus patikra, ypač vaikų;

3. rekomenduoja Komisijai dėti 
pastangas siekiant suderinti nacionalinę 
elektroninės atpažinties sistemą, kad būtų 
sukurta bendra ES piliečiams skirta 
elektroninės atpažinties sistema, kuria 
būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga 
ir amžiaus patikra, ypač vaikų, ir 
užtikrinama, kad viešosios paslaugos būtų 
prieinamesnės visiems; mano, kad tokia 
sistema turėtų būti saugi ir pagal ją turėtų 
būti tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
būtini naudotojo tapatybei nustatyti;

Or. en

Pakeitimas 46
Moritz Körner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. rekomenduoja Komisijai suderinti 
nacionalines asmens tapatybės 
prisijungimo sistemas, siekiant sukurti 
bendrą Sąjungos prisijungimo sistemą, 
kuria būtų užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir amžiaus patikra, ypač vaikų;

3. prieštarauja bet kokiai bendrajai 
prisijungimo prie interneto sistemai; 
rekomenduoja Komisijai suderinti 
nacionalines asmens tapatybės 
prisijungimo sistemas, siekiant sukurti 
bendrą Sąjungos prisijungimo sistemą, 
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kuria būtų užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir amžiaus patikra, ypač vaikų, 
teikiant skaitmenines paslaugas, 
reikalaujančias asmens tapatybės 
nustatymo ar amžiaus patikros;

Or. en

Pakeitimas 47
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. rekomenduoja Komisijai suderinti 
nacionalines asmens tapatybės 
prisijungimo sistemas, siekiant sukurti 
bendrą Sąjungos prisijungimo sistemą, 
kuria būtų užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir amžiaus patikra, ypač vaikų;

3. rekomenduoja Komisijai sukurti 
skaitmeninių paslaugų naudotojams 
skirtą patikros sistemą, siekiant užtikrinti 
asmens duomenų apsaugą ir amžiaus 
patikrą, ypač nepilnamečiams, kuri 
nebūtų taikoma naudotojams sekti 
įvairiose interneto svetainėse ir nebūtų 
naudojama komerciniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 48
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. rekomenduoja Komisijai suderinti 
nacionalines asmens tapatybės 
prisijungimo sistemas, siekiant sukurti 
bendrą Sąjungos prisijungimo sistemą, 
kuria būtų užtikrinama asmens duomenų 
apsauga ir amžiaus patikra, ypač vaikų;

3. ragina Komisiją apsvarstyti 
amžiaus patikros sistemų poreikį ir 
technines galimybes; pabrėžia, kad tokios 
sistemos turi būti skaidrios, saugios ir 
anonimiškos, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam duomenų naudojimui ir 
naudotojų sekimui;
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Or. en

Pakeitimas 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Nuomonės projektas
3 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad vienintelis būdas nustatyti 
skaitmeninių paslaugų naudotojus 
lygiaverčiu būdu, palyginti su 
neinternetinėmis paslaugomis, yra visos 
Europos skaitmeninės atpažinties 
pripažinimas; šiuo atžvilgiu primena, kad 
valstybės narės ir Europos Sąjungos 
institucijos turi užtikrinti Europos 
skaitmeninės atpažinties saugumą;

Or. en

Pakeitimas 50
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad, laikantis 
Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente nustatyto duomenų kiekio 
mažinimo principo, Skaitmeninių 
paslaugų aktu reikalaujama, kad 
tarpininkai sudarytų sąlygas anonimiškai 
naudotis jų paslaugomis ir už jas 
atsiskaityti, kai tai techniškai įmanoma, 
nes anonimiškumas veiksmingai užkerta 
kelią neleistinam atskleidimui, tapatybės 
vagystėms ir kitokio pobūdžio 
piktnaudžiavimui internetu surinktais 
asmens duomenimis; tik tais atvejais, kai 
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pagal galiojančius teisės aktus 
reikalaujama, kad įmonės atskleistų savo 
tapatybę, pagrindinių rinkų teikėjai galėtų 
būti įpareigoti patikrinti jų tapatybę, o 
kitais atvejais teisė anonimiškai naudotis 
skaitmeninėmis paslaugomis būtų 
išsaugota;

Or. en

Pakeitimas 51
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad dažnai 
vienkartinio prisijungimo atveju tuo metu, 
kai registruojamasi prie paslaugos, 
skaitmeninių paslaugų teikėjai be reikalo 
renka tokius asmens duomenis, kaip 
gimimo data ir vieta, mobiliojo telefono 
numeris ir pašto adresas; pabrėžia, kad 
Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente aiškiai aprašytas duomenų 
kiekio mažinimo principas, taigi renkami 
tik tiek duomenys, kurie būtini tikslui 
pasiekti; todėl prašo Komisijos sukurti 
bendrą Europos prisijungimo sistemą ir 
nustatyti įpareigojimą taip pat visada 
pasiūlyti prisijungimo rankiniu būdu 
galimybę;

Or. en

Pakeitimas 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
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biometriniai duomenys priskiriami 
specialiai asmens duomenų kategorijai, 
kuriai taikomos atskiros duomenų 
tvarkymo taisyklės; pažymi, kad 
biometriniai duomenys gali būti ir yra 
naudojami asmenų tapatybei nustatyti bei 
autentiškumui patvirtinti, o tai kelia didelę 
riziką teisei į privatumą ir duomenų 
apsaugai, taip pat sudaro sąlygas tapatybės 
klastojimui; ragina Komisiją į savo 
Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti 
prievolę skaitmeninių paslaugų vartotojams 
visada suteikti alternatyvą biometrinių 
duomenų naudojimui teikiant paslaugas ir 
įsipareigoti aiškiai informuoti vartotojus 
apie biometrinių duomenų naudojimo 
riziką; pabrėžia, kad negalima atsisakyti 
suteikti skaitmeninę paslaugą, jeigu asmuo 
atsisako naudoti biometrinius duomenis;

biometriniai duomenys priskiriami 
specialiai asmens duomenų kategorijai, 
kuriai taikomos atskiros duomenų 
tvarkymo taisyklės; pažymi, kad 
biometriniai duomenys gali būti ir yra vis 
dažniau naudojami asmenų tapatybei 
nustatyti ir autentiškumui patvirtinti, be 
kita ko, kai kuriose konfidencialiose 
srityse, pvz., bankininkystės ir tokių 
pagrindinių paslaugų, kaip sveikatos 
priežiūra, o tai kelia didelę riziką teisei į 
privatumą ir duomenų apsaugai ir jas 
pažeidžia, kai tai atliekama be duomenų 
subjekto sutikimo, ir sudaro sąlygas 
tapatybės klastojimui, kai jie naudojami be 
griežtų saugumo užtikrinimo priemonių; 
ragina Komisiją į savo Skaitmeninių 
paslaugų aktą įtraukti prievolę 
skaitmeninių paslaugų vartotojams visada 
suteikti alternatyvą biometrinių duomenų 
naudojimui teikiant paslaugas ir 
įsipareigoti aiškiai informuoti vartotojus 
apie biometrinių duomenų naudojimo 
riziką; atkreipia dėmesį į įvairius 
biometrinių duomenų naudojimo 
pranašumus, ypač į aukštesnį saugumo 
lygį, palyginti su raidinėmis 
skaitmeninėmis saugumo užtikrinimo 
priemonėmis arba PIN kodais; todėl 
pažymi, kad biometriniai duomenys gali 
būti naudojami siekiant teikti įvairiausias 
skaitmenines paslaugas, kurioms šiuo 
metu būtinas fizinis duomenų subjekto 
dalyvavimas; primygtinai ragina, kad, 
kiek įmanoma, nebūtų atsisakoma suteikti 
skaitmeninę paslaugą, jei asmuo nesutinka 
naudoti biometrinių duomenų;

Or. en

Pakeitimas 53
Paul Tang

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
biometriniai duomenys priskiriami 
specialiai asmens duomenų kategorijai, 
kuriai taikomos atskiros duomenų 
tvarkymo taisyklės; pažymi, kad 
biometriniai duomenys gali būti ir yra 
naudojami asmenų tapatybei nustatyti bei 
autentiškumui patvirtinti, o tai kelia didelę 
riziką teisei į privatumą ir duomenų 
apsaugai, taip pat sudaro sąlygas tapatybės 
klastojimui; ragina Komisiją į savo 
Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti 
prievolę skaitmeninių paslaugų 
vartotojams visada suteikti alternatyvą 
biometrinių duomenų naudojimui teikiant 
paslaugas ir įsipareigoti aiškiai 
informuoti vartotojus apie biometrinių 
duomenų naudojimo riziką; pabrėžia, kad 
negalima atsisakyti suteikti skaitmeninę 
paslaugą, jeigu asmuo atsisako naudoti 
biometrinius duomenis;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
biometriniai duomenys priskiriami 
specialiai asmens duomenų kategorijai, 
kuriai taikomos atskiros duomenų 
tvarkymo taisyklės; pažymi, kad 
biometriniai duomenys gali būti ir yra 
naudojami asmenų tapatybei nustatyti bei 
autentiškumui patvirtinti, o tai kelia didelę 
riziką teisei į privatumą ir duomenų 
apsaugai, taip pat sudaro sąlygas tapatybės 
klastojimui; ragina Komisiją į savo 
Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti 
skaitmeninių paslaugų įpareigojimus 
saugoti biometrinius duomenis tik vietoje, 
išskyrus atvejus, kai jie specialiai 
naudojami jos tarnybos moksliniams 
tyrimams ir plėtrai, ir skaitmeninių 
paslaugų naudotojams visada suteikti 
biometrinių duomenų naudojimo teikiant 
paslaugas alternatyvą; pabrėžia, kad 
negalima atsisakyti suteikti skaitmeninę 
paslaugą, jeigu asmuo atsisako naudoti 
biometrinius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 54
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
biometriniai duomenys priskiriami 
specialiai asmens duomenų kategorijai, 
kuriai taikomos atskiros duomenų 
tvarkymo taisyklės; pažymi, kad 
biometriniai duomenys gali būti ir yra 
naudojami asmenų tapatybei nustatyti bei 
autentiškumui patvirtinti, o tai kelia didelę 
riziką teisei į privatumą ir duomenų 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 
biometriniai duomenys priskiriami 
specialiai asmens duomenų kategorijai, 
kuriai taikomos atskiros duomenų 
tvarkymo taisyklės; pažymi, kad 
biometriniai duomenys gali būti ir yra 
naudojami asmenų tapatybei nustatyti bei 
autentiškumui patvirtinti, o tai kelia didelę 
riziką teisei į privatumą ir duomenų 
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apsaugai, taip pat sudaro sąlygas tapatybės 
klastojimui; ragina Komisiją į savo 
Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti 
prievolę skaitmeninių paslaugų 
vartotojams visada suteikti alternatyvą 
biometrinių duomenų naudojimui teikiant 
paslaugas ir įsipareigoti aiškiai informuoti 
vartotojus apie biometrinių duomenų 
naudojimo riziką; pabrėžia, kad negalima 
atsisakyti suteikti skaitmeninę paslaugą, 
jeigu asmuo atsisako naudoti biometrinius 
duomenis;

apsaugai, taip pat sudaro sąlygas tapatybės 
klastojimui; ragina Komisiją į savo 
Skaitmeninių paslaugų aktą įtraukti 
prievolę skaitmeninių paslaugų 
naudotojams visada suteikti alternatyvą 
standartizuoto biometrinių duomenų 
rinkinio naudojimui teikiant paslaugas ir 
įsipareigoti aiškiai informuoti vartotojus 
apie biometrinių duomenų naudojimo 
riziką; pabrėžia, kad negalima atsisakyti 
suteikti skaitmeninę paslaugą, jeigu asmuo 
atsisako naudoti biometrinius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad centrinė institucija, 
atsakinga už Skaitmeninių paslaugų akto 
priežiūrą, bendradarbiavimą susijusiais 
klausimais ir jo įgyvendinimo užtikrinimą, 
turėtų turėti specialų skyrių, skirtą kovoti 
su neteisėtu turiniu, kartu atskiriant 
įvairias Skaitmeninių paslaugų akto dalis;

Or. en

Pakeitimas 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. taip pat atkreipia dėmesį į 
pridėtinę vertę gyvenimo kokybei, kurią 
biometrinių duomenų saugumas suteikia 
neįgaliesiems, kuriems sunku fiziškai 
naudotis pagrindinėmis paslaugomis;
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Or. en

Pakeitimas 57
Moritz Körner

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. teikia pirmenybę sistemai, pagal 
kurią būtų galima pasirinkti tikslinę 
reklamą, o ne sistemai, pagal kurią būtų 
galima atsisakyti tokios reklamos;

Or. en

Pakeitimas 58
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus; atsižvelgdamas į 
tai, kad gali būti sutrikdyti demokratiniai 
procesai, ragina laikytis dar griežtesnio 
požiūrio į rinkiminio ir politinio turinio 
itin tikslią reklamą, aiškiai įpareigojant 
informuoti vartotojus apie reklaminį 
turinio pobūdį ir tokios reklamos 
užsakovą;
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Or. en

Pakeitimas 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vartotojų 
elgesiu grindžiama reklama, įskaitant itin 
tikslią reklamą, ir asmenų vertinimas gali 
geriau tenkinti galimus poreikius nei 
kontekstinė reklama, tačiau taip pat gali 
daryti neigiamą poveikį, ypač 
nepilnamečiams ir kitoms pažeidžiamoms 
grupėms, kadangi yra kišamasi į asmens 
privatų gyvenimą, todėl kyla klausimų dėl 
duomenų rinkimo ir naudojimo tikslinės 
reklamos, produktų ar paslaugų siūlymo, 
kainų nustatymo arba poveikio darymo 
demokratiniams procesams ir rinkimams 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti 
konkrečius reikalavimus, susijusius su 
vartotojų elgesiu grindžiama 
reklama, siekiant apsaugoti pagrindines 
teises, įskaitant itin tikslios reklamos, 
skirtos pažeidžiamoms grupėms, 
apribojimus ir uždrausti diskriminacinę 
praktiką teikiant paslaugas ar produktus;

Or. en

Pakeitimas 60
Roberta Metsola

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 

5. atkreipia dėmesį į apsaugos 
priemones, kurias savo iniciatyva ir po 
įvairių pasikeitimų nuomonėmis su 
Parlamentu ir Komisija taiko 
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asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

skaitmeninių paslaugų teikėjai ir 
interneto platformos, kad būtų išvengta 
galimo neigiamo itin tikslios reklamos ir 
asmenų, ypač nepilnamečių ir kitų 
pažeidžiamų grupių, vertinimo poveikio, 
kadangi yra kišamasi į asmens privatų 
gyvenimą, todėl kyla klausimų dėl 
duomenų rinkimo ir naudojimo tikslinės 
reklamos, produktų ar paslaugų siūlymo ar 
kainų nustatymo tikslais; todėl ragina 
Komisiją nustatyti itin tikslios reklamos, 
ypač skirtos pažeidžiamoms grupėms, 
apribojimus ir uždrausti diskriminacinę 
praktiką teikiant paslaugas ar produktus; 
todėl ragina Komisiją nustatyti itin tikslios 
reklamos, ypač skirtos pažeidžiamoms 
grupėms, apribojimus ir uždrausti 
diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus;

Or. en

Pakeitimas 61
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo be jų sutikimo poveikį, kadangi 
yra kišamasi į asmens privatų gyvenimą, 
todėl kyla klausimų dėl duomenų rinkimo 
ir naudojimo tikslinės reklamos, produktų 
ar paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos be sutikimo, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

Or. en
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Pakeitimas 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti itin 
tikslios reklamos, ypač skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
prie individualių poreikių pritaikytos 
reklamos, visų pirma itin tikslios ir 
vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos, ir 
asmenų, ypač nepilnamečių, vertinimo 
poveikį, kadangi yra kišamasi į asmens 
privatų gyvenimą, todėl kyla klausimų dėl 
duomenų rinkimo ir naudojimo reklamos 
pritaikymo prie individualių poreikių, 
produktų ar paslaugų siūlymo ar kainų 
nustatymo tikslais; todėl ragina Komisiją 
palaipsniui uždrausti prie individualių 
poreikių pritaikytą reklamą, visų pirma 
nepilnamečiams, ir uždrausti 
diskriminacinę praktiką teikiant paslaugas 
ar produktus;

Or. en

Pakeitimas 63
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; todėl ragina Komisiją nustatyti 
itin tikslios reklamos, ypač skirtos 

5. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą 
itin tikslios reklamos ir asmenų, ypač 
nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į 
asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir 
naudojimo tikslinės reklamos, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo 
tikslais; dar kartą patvirtina, kad pagal 
E. privatumo direktyvą leidžiama, kad 
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pažeidžiamoms grupėms, apribojimus ir 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus.

tikslinė reklama būtų grindžiama 
pasirinkimu ir kad tokia reklama yra 
kitaip draudžiama, todėl ragina Komisiją 
uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant 
paslaugas ar produktus;

Or. en

Pakeitimas 64
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją sukurti Europos 
skaitmeninių paslaugų priežiūros sistemą, 
panašią į Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą (EFPIS), ir pavesti 
esamoms ES agentūroms ir 
kompetentingoms nacionalinėms 
priežiūros institucijoms atlikti 
skaitmeninių paslaugų teikėjų vidaus 
politikos ir algoritmų auditą deramai 
paisant Sąjungos teisės ir bet kokiomis 
aplinkybėmis pagrindinių paslaugų 
naudotojų teisių, atsižvelgiant į didžiulę 
nediskriminavimo ir saviraiškos bei 
informacijos laisvės svarbą atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje ir neskelbiant 
komerciniu požiūriu slaptų duomenų; 
prašo, kad šia Europos skaitmeninių 
paslaugų priežiūros sistema būtų 
užtikrinta, kad skaitmeninių paslaugų 
teikėjams taikomos taisyklės būtų 
tinkamai įgyvendinamos ir vykdomos 
visose valstybėse narėse, siekiant 
užtikrinti paslaugų naudotojų apsaugą ir 
sudaryti palankesnes sąlygas Europos 
bendrajai skaitmeninei rinkai;

Or. en

Pakeitimas 65
Jeroen Lenaers
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. susirūpinęs pažymi, kad valstybių 
narių priežiūros institucijos patiria įtampą 
dėl didėjančios neatitikties tarp jų pareigų 
apsaugoti asmens duomenis ir tam skirtų 
išteklių; pažymi, kad skaitmeninės 
paslaugos taps vis sudėtingesnės dėl 
dažnesnio tokių inovacijų kaip dirbtinis 
intelektas naudojimo; todėl pabrėžia, jog 
svarbu, kad ES priežiūros institucijos 
turėtų pakankamai išteklių ir darbuotojų, 
kad galėtų tinkamai stebėti, kaip taikomas 
Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas, ir apsaugoti pagrindines 
teises ir laisves; todėl ypač susidomėjęs 
laukia, kol vėliau, nei numatyta, bus 
paskelbta Europos Komisijos ataskaita dėl 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
taikymo; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę įpareigoti stambias tarptautines 
technologijų įmones mokėti už savo pačių 
priežiūrą įvedant ES skaitmeninį mokestį;

Or. en

Pakeitimas 66
Paul Tang

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. stebi, kaip skaitmeninės paslaugos 
veikia neinternetiniame pasaulyje, 
pavyzdžiui, transporto ir apgyvendinimo 
bei maitinimo paslaugų sektoriuose; 
pažymi, kad vietos valdžios institucijos ir 
viešasis sektorius gali pasinaudoti tam 
tikrų rūšių skaitmeninių paslaugų 
duomenimis, kad pagerintų, pavyzdžiui, 
savo miestų planavimo politiką; primena, 
kad asmens duomenų rinkimui, 
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naudojimui ir perdavimui, be kita ko, tarp 
privačiojo ir viešojo sektorių, taikomos 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
nuostatos; todėl ragina Komisiją 
užtikrinti, kad jos pasiūlymas dėl 
Skaitmeninių paslaugų akto nebūtų 
nesuderinamas su šiuo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 67
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina Komisiją 
priimti pritaikytą reguliavimo metodą, kad 
būtų galima įveikti visus iššūkius, 
susijusius su dalyvių ir internete teikiamų 
paslaugų įvairove; ypač pabrėžia, kad 
naująja horizontaliąja sistema turėtų būti 
skirtingai reglamentuojama komercinė 
veikla internetinėse prekyvietėse ir kita 
tarpininkų veikla, kuri daro poveikį 
saviraiškos ir informacijos laisvei; šiuo 
atžvilgiu mano, kad būtina taikyti 
skirtingus neteisėto ir teisėto turinio 
reguliavimo metodus;

Or. en

Pakeitimas 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad daugėja išgalvoto ar 
klaidinančio turinio melagingų naujienų 
ir dezinformacijos, kuria siekiama sukurti 
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visuomenės nuomonę, paremtą 
klaidingais duomenimis, kuriuos daug 
žmonių laiko tikrais; ragina Komisiją 
toliau dirbti ir ieškoti naujų kovos su 
melagingomis naujienomis būdų, tuo pat 
metu išsaugant pagrindines teises; 
pabrėžia, kad sekimo programėlėse turi 
būti laikomasi ne tik Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento, bet ir teisės į 
privatumą. 

Or. es

Pakeitimas 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra susirūpinęs dėl skaitmeninių 
paslaugų viešosios priežiūros ir stebėjimo 
fragmentacijos ir dėl to, kad priežiūros 
įstaigoms dažnai trūksta finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, kurių reikia, kad jos 
galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis; 
ragina glaudžiau bendradarbiauti 
skaitmeninių paslaugų reguliavimo 
priežiūros srityje; pritaria tam, kad būtų 
įsteigta nepriklausoma ES įstaiga, kuri 
užtikrintų suderintą taikytinų taisyklių 
įgyvendinimą ir jų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. rekomenduoja Komisijai 
išnagrinėti galimybę išplėsti 
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piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
rinkoje apibrėžtį, į ją įtraukiant galimybę 
naudotis dideliais duomenų kiekiais, 
siekiant sumažinti stambių skaitmeninių 
paslaugų teikėjų ir interneto platformų 
duomenų koncentraciją, kuri gali lemti 
pirmenybės sau teikimą, didesnes 
patekimo į rinką kliūtis ir sumažėjusį 
vartotojų pasirinkimą;

Or. en

Pakeitimas 71
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Skaitmeninių 
paslaugų aktas turėtų būti perspektyvus ir 
pakankamai lankstus, kad jį būtų galima 
periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti 
atsižvelgiant į atsiradusias naujas 
technologijas, darančias poveikį bendrajai 
skaitmeninei rinkai, įskaitant naujas 
grėsmes ir naujų rūšių internetines 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 72
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją apsvarstyti 
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galimybę įpareigoti pagrindinius 
prieglobos paslaugų teikėjus pranešti apie 
sunkius nusikaltimus kompetentingai 
teisėsaugos institucijai, gavus faktinių 
žinių apie tokius nusikaltimus;

Or. en

Pakeitimas 73
Paul Tang

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia Europos vertybių ir 
duomenų apsaugos bei privatumo 
taisyklių svarbą ir atkreipia dėmesį į 
sunkumus, su kuriais susiduria asmenys, 
norintys užtikrinti savo asmens duomenų 
apsaugą ir privatumo teises 
dominuojančių platformų, kurios veikia 
daugelyje rinkų ir turi daug susijusių 
įmonių, atžvilgiu; todėl ragina užtikrinti, 
kad platformos vykdytų Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente nustatytą 
įpareigojimą sukurti skaitmeninę aplinką, 
kurioje naudotojai galėtų netrukdomi 
naudotis savo teisėmis, ir ragina įmones 
sukurti vieną bendrą prieigą savo visoms 
pagrindinėms skaitmeninėms 
platformoms;

Or. en

Pakeitimas 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad svarbu naudotojams 
suteikti daugiau galių, susijusių su jų 
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pačių pagrindinių teisių užtikrinimu 
internete; mano, kad naudotojams turėtų 
būti sudarytos sąlygos patogiai naudotis 
skundų nagrinėjimo procedūromis, teisių 
gynimo priemonėmis, švietimo 
priemonėmis ir informuotumo duomenų 
apsaugos klausimais didinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 75
Eva Kaili, Klára Dobrev

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją toliau tirti blokų 
grandinės technologijos naudojimo 
komerciniais tikslais atvejus, ypač 
susijusius su išmaniosiomis sutartimis ir 
jų taikymu vartojimo prekėms ir 
paslaugoms, atsižvelgiant į vartotojų 
apsaugos ir privatumo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 76
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. yra įsitikinęs, kad tik 
demokratiškai atskaitingų kompetentingų 
valdžios institucijų užduotis yra priimti 
sprendimus dėl turinio internete 
teisėtumo;

Or. en
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Pakeitimas 77
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad neteisėtas turinys 
turėtų būti pašalintas ten, kur jis 
talpinamas, ir kad iš prieigos teikėjų 
neturėtų būti reikalaujama blokuoti 
prieigą prie turinio;

Or. en

Pakeitimas 78
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad siekiant apsaugoti 
žodžio laisvės standartus, išvengti 
įstatymų kolizijos, išvengti nepagrįsto ir 
neveiksmingo geografinio blokavimo ir 
siekti suderintos bendrosios skaitmeninės 
rinkos, nereikalaujama, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai pašalintų informaciją, 
kuri yra teisėta jų kilmės šalyje, arba 
panaikintų prieigą prie jos;

Or. en

Pakeitimas 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Nuomonės projektas
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5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pažymi, kad E. prekybos direktyva 
priimta 2000 m.; pažymi, kad nuo to laiko 
duomenų apsaugos tvarka iš esmės 
atnaujinta; todėl primena, kad bet kokia 
būsima E. prekybos direktyvos nuostata 
visiškai atitiktų Europos duomenų 
apsaugos tvarką;

Or. en

Pakeitimas 80
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad skaitmeninių 
paslaugų teikėjai gali būti įpareigoti 
pašalinti naudotojų turinį iš interneto tik 
tuo atveju, jei demokratiškai atskaitingos 
kompetentingos valdžios institucijos 
pateikia tinkamai pagrįstus nurodymus;

Or. en

Pakeitimas 81
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina skaitmeninių paslaugų 
teikėjus šalinti turinį iš interneto 
atsargiai, proporcingai ir 
nediskriminuojant, taip pat visomis 
aplinkybėmis tinkamai atsižvelgiant į 
pagrindines naudotojų teises ir į didžiulę 
saviraiškos ir informacijos laisvės svarbą 
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atviroje ir demokratinėje visuomenėje, 
kad būtų išvengta turinio, kuris nėra 
neteisėtas, pašalinimo; prašo 
skaitmeninių paslaugų teikėjų, kurie savo 
iniciatyva nori apriboti tam tikrą teisėtą 
savo naudotojų turinį, apsvarstyti galimą 
tokio turinio ženklinimą, užuot pašalinę jį 
iš interneto, ir suteikti naudotojams 
galimybę prisiimti atsakomybę už prieigą 
prie tokio turinio;

Or. en

Pakeitimas 82
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Skaitmeninių paslaugų akte nevartojama 
teisiškai neapibrėžta sąvoka „žalingas 
turinys“, bet kalbama apie neteisėto 
turinio paskelbimą; pabrėžia, kad 
melagingos ir rasistinės informacijos 
skleidimas socialiniuose tinkluose turėtų 
būti ribojamas suteikiant naudotojams 
galimybę kontroliuoti jiems siūlomą 
turinį; pabrėžia, kad turinio priežiūrai, 
grindžiamai naudotojo veiksmų sekimu, 
turėtų būti reikalingas naudotojo 
sutikimas; siūlo, kad socialinių tinklų 
naudotojai turėtų teisę matyti savo laiko 
juostą chronologine tvarka; siūlo, kad 
dominuojančios platformos suteiktų 
naudotojams galimybę naudotis programų 
sąsaja, kad turinio priežiūra būtų 
vykdoma pasitelkiant jų pasirinktą 
programinę įrangą arba paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 83
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza
GUE/NGL frakcijos vardu
Paul Tang
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. pabrėžia, kad duomenims reikia 
taikyti veiksmingą ištisinį šifravimą, nes 
tai būtina pasitikėjimui internetu ir jo 
saugumui užtikrinti; supranta, kad 
veiksmingai užkertant kelią neteisėtai 
trečiųjų šalių prieigai, neišvengiamai 
užkertamas kelias paslaugų teikėjų ir 
valdžios institucijų prieigai; mano, kad, 
kadangi skaitmeninės paslaugos apima 
visus mūsų gyvenimo, visuomenės ir 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
aspektus, pirmenybė teikiama šios 
infrastruktūros saugumo ir pagrindinių 
teisių apsaugos užtikrinimui taikant 
veiksmingą šifravimą;

Or. en

Pakeitimas 84
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. tikisi, kad skaitmeninių paslaugų 
teikėjai sukurs sąžiningus ir skaidrius 
pranešimo mechanizmus, kuriais 
naudodamiesi naudotojai galės pranešti 
atitinkamoms demokratiškai 
atskaitingoms kompetentingoms valdžios 
institucijoms apie galimai neteisėtą turinį;

Or. en



PE652.452v01-00 52/56 AM\1205894LT.docx

LT

Pakeitimas 85
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. prašo, kad skaitmeninių paslaugų 
teikėjai, sužinoję apie įtariamą neteisėtą 
jų naudotojų turinį, nepagrįstai 
nedelsdami apie tai praneštų 
kompetentingoms valdžios institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 86
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. prašo valstybių narių ir 
skaitmeninių paslaugų teikėjų įdiegti 
skaidrius, veiksmingus, sąžiningus ir 
greitus skundų pateikimo ir teisių gynimo 
mechanizmus, kuriuos pasitelkdami 
naudotojai galėtų užginčyti jų turinio 
pašalinimą iš interneto;

Or. en

Pakeitimas 87
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5h. prašo valstybių narių pagerinti 
prieigą prie savo teisingumo ir teisėsaugos 
sistemų ir jų veiksmingumą nustatant 
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internetinio turinio neteisėtumą ir 
sprendžiant ginčus, susijusius su turinio 
pašalinimu iš interneto, ir šiuo tikslu 
apsvarstyti galimybę savo nacionalinėse 
teisminėse ir teisėsaugos sistemose įsteigti 
specializuotus teismus ir teisėsaugos 
padalinius;

Or. en

Pakeitimas 88
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5i. mano, kad nei infrastruktūros 
paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų 
teikėjai ir kitos skaitmeninių paslaugų 
teikėjams paslaugas teikiančios įmonės, 
nei skaitmeninių paslaugų teikėjai, 
tiesiogiai susiję su naudotoju, neturi būti 
laikomi atsakingais už turinį, kurį 
naudotojas įkelia arba atsisiunčia savo 
iniciatyva; taip pat mano, kad 
skaitmeninių paslaugų teikėjai, 
palaikantys tiesioginį ryšį su naudotoju, 
kuris įkėlė neteisėtą turinį ir turi galimybę 
pašalinti atskiras naudotojo turinio dalis 
iš interneto, turi būti laikomi atsakingais 
už tai, kad jie operatyviai nevykdo 
tinkamai pagrįstų demokratiškai 
atskaitingų kompetentingų valdžios 
institucijų nurodymų pašalinti neteisėtą 
turinį iš interneto;

Or. en

Pakeitimas 89
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 j dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5j. pabrėžia, kad valdžios institucijos 
neturi nei de jure, nei de facto nustatyti 
skaitmeninių paslaugų teikėjams jokių 
įpareigojimų stebėti informaciją, kurią jie 
perduoda arba saugo, nei nustatyti bendro 
įpareigojimo ieškoti neteisėtą veiklą 
rodančio turinio, jį moderuoti ar filtruoti;

Or. en

Pakeitimas 90
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5k. yra įsitikinęs, kad neturi būti 
reikalaujama, kad skaitmeninių paslaugų 
teikėjai užkirstų kelią neteisėto turinio 
įkėlimui; taip pat mano, kad, kai tai 
įmanoma technologiniu požiūriu, 
remiantis pakankamai pagrįstais 
demokratiškai atskaitingų kompetentingų 
valdžios institucijų nurodymais ir 
visapusiškai atsižvelgiant į konkrečias su 
turiniu susijusias aplinkybes, gali būti 
reikalaujama, jog skaitmeninių paslaugų 
teikėjai vykdytų periodines atskirų turinio 
dalių paieškas, kurios pagal ETT 
sprendimą byloje C-18/18 yra tapačios 
turiniui, kurį teismas jau yra paskelbęs 
neteisėtu, arba jam lygiavertės, ir pašalinti 
tokį turinį iš interneto;

Or. en

Pakeitimas 91
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 l dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5l. mano, kad visi sprendimai 
pašalinti naudotojų turinį iš interneto gali 
būti priimami tik prižiūrint ir tikrinant 
žmogui;

Or. en

Pakeitimas 92
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5m. yra įsitikinęs, kad skaitmeninių 
paslaugų teikėjai neturi būti įpareigoti 
taikyti vienos valstybės narės 
nacionalinius žodžio laisvės apribojimus 
kitoje valstybėje narėje, kurioje tokių 
apribojimų nėra;

Or. en

Pakeitimas 93
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 n dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5n. ragina skaitmeninių paslaugų 
teikėjus imtis būtinų priemonių, kad būtų 
nustatytas ir paženklintas socialinių 
tinklų botų įkeltas turinys;

Or. en

Pakeitimas 94
Moritz Körner
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Nuomonės projektas
5 o dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5o. prašo, kad skaitmeninių paslaugų 
teikėjai suteiktų savo naudotojams kuo 
daugiau galimybių pasirinkti, kokį turinį 
jie nori pateikti ir kokia tvarka;

Or. en

Pakeitimas 95
Moritz Körner

Nuomonės projektas
5 p dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5p. remdamasis pirmiau išdėstytais 
principais, prašo, kad Skaitmeninių 
paslaugų aktu būtų suderintos ir pakeistos 
atsakomybės priemonės, nustatytos 
Bendrosios skaitmeninės rinkos autorių 
teisių direktyvoje, Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvoje ir 
Teroristinio turinio internete reglamente.

Or. en


