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VISUR ESANTI BENDROJI SKAITMENINĖ RINKA

Bendroji skaitmeninė rinka skatina ekonomiką, mažina poveikį aplinkai ir gerina
gyvenimo kokybę pasitelkiant e. prekybą ir e. valdžią. Rinkos ir vyriausybės
paslaugos šiuo metu plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų platformų ir
jau teikiamos beveik visur. Dėl minėtų pokyčių reikalinga ES reguliavimo sistema,
siekiant plėtoti debesijos kompiuteriją, tarpvalstybinę prieigą prie turinio ir galimybes
prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų, kartu užtikrinant privatumą,
asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą. Europos bendroji skaitmeninė
rinka atliko esminį vaidmenį palaikant ES ekonomiką ir padedant žmonėms ES per
COVID-19 krizę. Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas yra du
dokumentai, kurie artimiausiais metais turėtų iš esmės pakeisti bendrąją skaitmeninę
rinką.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies a punktas, 26,
27, 114 ir 115 straipsniai.

TIKSLAI

Bendrąja skaitmenine rinka iš esmės siekiama panaikinti nacionalines kliūtis internetu
vykdomiems sandoriams. Ši rinka pagrįsta bendrosios rinkos koncepcija, kuria
siekiama panaikinti prekybos tarp valstybių narių kliūtis ir stiprinti ekonomikos
klestėjimą bei prisidėti prie „glaudesnės Europos tautų sąjungos“; ši koncepcija toliau
išplėtota į vidaus rinkos koncepciją, kuri apibrėžta kaip „vidaus sienų neturinti erdvė,
kurioje užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“. Laikantis
Lisabonos strategijos[1], į strategiją „Europa 2020“, kaip viena iš septynių pavyzdinių
iniciatyvų, įrašyta Europos skaitmeninė darbotvarkė[2], taip pripažįstant itin svarbų
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimo vaidmenį siekiant, kad ES sėkmingai
įgyvendintų savo 2020 m. planus (1.1.3). Komisija pripažino bendrąją skaitmeninę
rinką prioritetu savo Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje (COM(2015)0192) ir
neseniai Komisijos pirmininkės Europos darbotvarkėje 2019–2024 m.[3]

Bendroji skaitmeninė rinka gali gerinti galimybes naudotis informacija, užtikrinti didesnį
veiksmingumą, nes sumažėja sandorių kaina, vartojimas tampa nematerialus ir

[1]Lisabonos strategijoje iškeltas ES tikslas „tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių ekonomika pasaulyje, užtikrinančia
darnų ekonomikos augimą, daugiau ir geresnių darbo vietų bei didesnę socialinę sanglaudą“.
[2]Žr. „Europos skaitmeninės ateities formavimas“.
[3]Žr. „Daugiau siekianti Sąjunga. Mano Europos darbotvarkė.2019–2024 m. kadencijos Europos Komisijos politinės gairės“.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/
https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
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sumažėja aplinkosauginis pėdsakas, joje taip pat gali būti diegiami tobulesni verslo ir
administravimo modeliai[4]. Labiau išplėtota e. prekyba suteikia daugiau apčiuopiamos
naudos vartotojams, pavyzdžiui, sparčiai plėtojami nauji produktai, mažėja kainos,
esama daugiau pasirinkimo ir gerėja prekių bei paslaugų kokybė; visa tai lemia
tarpvalstybinės prekybos apimties augimą ir galima lengviau palyginti pasiūlymus. Be
to, labiau išplėtotos e. vyriausybės paslaugos sudaro geresnes galimybes leidimą
gyventi ES turintiems asmenims ir verslo įmonėms įvykdyti savo pareigas internetu ir
padeda rasti darbą bei suteikia verslo galimybių.

LAIMĖJIMAI

Atsižvelgdami į tai, kad vis dar neišnaudojamos visos vidaus rinkos galimybės,
Parlamentas, Taryba ir Komisija ėmėsi veiksmų norėdami pagyvinti šią rinką ir pasiekti,
kad pagal bendrosios rinkos politiką didžiausias dėmesys būtų skiriamas visuomenei,
vartotojams bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)[5]. Siekiant šio tikslo labai
svarbi bendroji skaitmeninė rinka.
Savo komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo
strategija“ (COM(2010)2020) Komisija pateikia septynias pavyzdines iniciatyvas -
įskaitant Skaitmeninę darbotvarkę, kuriomis siekiama, kad „ES ūkis taptų pažangus,
tvarus ir integracinis, taip pat būtų užtikrintas aukštas užimtumo lygis, našumas ir
socialinė sanglauda“.
Šie Komisijos komunikatai ir 2010 m. gegužės 20 d. Parlamento rezoliucija dėl
bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo parengė dirvą Komisijos
komunikatui „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ (COM(2010)0608), kuriame Komisija
pateikia daug priemonių, skirtų Europos Sąjungos ekonomikai skatinti ir naujoms darbo
vietoms kurti. 2012 m. spalio mėn. Komisija pateikė antrąjį pasiūlymų rinkinį – II
bendrosios rinkos aktą (COM(2012)0573) - jame nustatyta 12 pagrindinių veiksmų,
sutelktų į keturias pagrindines augimo, užimtumo ir pasitikėjimo varomąsias jėgas:
integruotus tinklus, tarpvalstybinį piliečių ir įmonių judumą, skaitmeninę ekonomiką ir
veiksmus, kurie stiprina sanglaudą ir didina vartotojams teikiamą naudą.
2015 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė bendrosios skaitmeninės rinkos (BSR)
strategiją, kurią sudaro trys ramsčiai: 1) didesnės vartotojų ir įmonių galimybės
visoje ES gauti skaitmeninių prekių ir paslaugų, 2) tinkamų ir vienodų sąlygų
skaitmeniniams tinklams ir novatoriškoms paslaugoms klestėti sukūrimas ir
3) maksimalus skaitmeninės ekonomikos augimo galimybių panaudojimas. Po to,
kai buvo paskelbta strategija, Komisija pateikė ne vieną pasiūlymą dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką.
Naujais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiama išspręsti
tokius klausimus, kaip nepagrįstas geografinis blokavimas (COM(2016)0289),
tarpvalstybinis siuntinių pristatymas (COM(2016)0285), tarpvalstybinis internetinio
turinio paslaugų perkeliamumas (COM(2015)0627), Reglamento dėl bendradarbiavimo

[4]Žr. M. Maciejewski, ir kt., „Streaming and Online Access to Content and Services“ IMCO komiteto užsakytas leidinys,
Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2014.
[5]Anksčiau siekta pagerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti vartotojų apsaugą naudojantis, pavyzdžiui, Duomenų apsaugos
direktyva (95/46/EB), Elektroninės prekybos direktyva (2000/31/EB), telekomunikacijų paketu, kurį sudaro E. privatumo
direktyva (2002/58/EB), Mokėjimo paslaugų direktyva (2007/64/EB), Vartotojų teisių direktyva (2011/83/ES) ir Tarptinklinio ryšio
reglamentas (531/2012).
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vartotojų apsaugos srityje peržiūra (COM(2016)0283), audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugos (COM(2016)0287), internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo
sutartys (COM(2015)0635) ir skaitmeninio turinio teikimo sutartys (COM(2015)0634).
Komisija taip pat paskelbė komunikatus, kuriuose paaiškinama ateities politika,
pavyzdžiui, interneto platformų atžvilgiu (COM(2016)0288).
2018 m. Komisija pateikė strategiją dėl dirbtinio intelekto Europai (COM(2018)0237)
ir susitarė su valstybėmis narėmis dėl suderinto plano[6]. 2019 m. balandžio mėn.
Aukšto lygio ekspertų grupė dirbtinio intelekto klausimais pristatė „Patikimo DI etikos
gaires“, o 2020 m. vasario mėn. Komisija pristatė Baltąją knygą „Dirbtinis intelektas.
Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ (COM(2020)0065) ir komunikatus
dėl Europos skaitmeninės ateities kūrimo (COM(2020)0067) ir Europos duomenų
strategijos (COM(2020)0066).
2020 m. balandžio 8 d. Komisija paskelbė rekomendaciją dėl bendro ES priemonių
rinkinio, skirto technologijų ir duomenų naudojimui siekiant kovoti su COVID-19 krize
ir ją įveikti.
2020 m. gegužės mėn. Komisija savo komunikate „Proga Europai atsigauti ir
paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456) paskelbė, kad bendroji skaitmeninė
rinka būtų ES atkūrimo ramstis po COVID-19. Pagrindinis dėmesys jame skiriamas:
1) 1) investicijoms į geresnį junglumą, 2) aktyvesniam pramonės ir technologijų
sektoriaus dalyvavimui strateginėse tiekimo grandinės dalyse (pvz., dirbtinis intelektas,
kibernetinis saugumas, 5G, debesijos infrastruktūra), 3) realiai duomenų ekonomikai ir
Europos duomenų erdvėms ir 4) teisingesnei ir patogesnei verslo aplinkai.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant suteikti naujų paskatų vidaus rinkai,
aktyviai palaiko skaitmeninę vidaus rinką ir nustato jos kūrimo darbotvarkę.
Parlamentas savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje „Konkurencinga skaitmeninė
bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė“ atkreipė dėmesį į tai, kad reikia sukurti
aiškią ir nuoseklią teisinę sistemą, skirtą elektroninio tapatumo nustatymui, elektroninės
atpažinties ir parašų abipusiam pripažinimui; ši sistema būtina norint užtikrinti, kad
visoje ES galėtų būti teikiamos tarpvalstybinės administracinės paslaugos. 2012 m.
gruodžio 11 d. Europos Parlamentas priėmė dvi su vidaus rinka susijusias ne teisėkūros
rezoliucijas, vieną – dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo, kitą –
dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje. Be to, 2013 m. liepos
4 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo
užbaigimo, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas viso bendrosios skaitmeninės
rinkos potencialo panaudojimui, kvalifikacijos spragų problemos sprendimui, saugumo
gerinimui, vartotojų pasitikėjimo didinimui, patrauklaus ir teisėto skaitmeninio turinio
tiekimo kūrimui, judumo paslaugų kūrimui ir tarptautiniam aspektui.
Reaguodamas į bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Parlamentas 2016 m.
sausio 19 d. priėmė rezoliuciją „Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas“,
kurioje Komisija raginama nutraukti nepagrįstą geografinio blokavimo praktiką, gerinti

[6]2018 m. gruodžio 7 d. Europos Komisijos pranešimas spaudai „Valstybės narės ir Komisija bendromis pastangomis skatins
dirbtinio intelekto kūrimą Europoje“.
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ES vartotojų galimybes naudotis prekėmis ir paslaugomis bei užtikrinti lygiavertę ir
perspektyvią vartotojų apsaugą (neatsižvelgiant į tai, ar skaitmeninis turinys perkamas
internetu, ar ne). Jis taip pat paragino nustatyti novatoriškus tarpvalstybinio siuntinių
pristatymo sprendimus, kad būtų pagerintos paslaugos ir sumažintos sąnaudos,
pašalintos kliūtys MVĮ, startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms ir pasinaudota
galimybėmis, atsirandančiomis dėl naujų IRT technologijų, pavyzdžiui, didžiųjų
duomenų, debesijos kompiuterijos, daiktų interneto ir 3D spausdinimo. Parlamentas
nurodė, kad reikėtų išlaikyti inovacijoms palankią politiką, skirtą interneto platformoms
(pvz., paieškos sistemoms ir programėlių parduotuvėms), kuri sudarytų geresnes
sąlygas patekimui į rinką, ir pritarė e. privatumo direktyvos peržiūrai, siekiant užtikrinti
jos nuostatų atitiktį naujoms ES duomenų apsaugos taisyklėms.
Parlamentas kuria bendrąją skaitmeninę rinką vykdydamas intensyvią teisėkūros
veiklą. Teisės aktai apima: neutralumo garantijų nustatymą; tarptinklinio ryšio mokesčių
panaikinimą 2017 m. birželio 15 d. (Reglamentas (ES) 2015/2120); nepagrįstos
geografinio blokavimo praktikos uždraudimą (Reglamentas (ES) 2018/302); bendrųjų
skaitmeninių vartų sukūrimą (Reglamentas (ES) 2018/1724); Direktyvos dėl priemonių
sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (Direktyva 2014/61/ES)
priėmimą; Reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), Direktyvos dėl
Europos kibernetinio saugumo taisyklių (Direktyva (ES) 2016/1148), Direktyvos dėl
skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių (Direktyva (ES) 2019/770)
ir Direktyvos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
priėmimą (Direktyva (ES) 2019/790).
Darbo grupės bendrosios skaitmeninės rinkos klausimais atliktas parengiamasis
darbas yra Parlamento laimėjimų skaitmeninėje srityje pagrindas, paremtas moksliniais
tyrimais[7] ir moksliniais įrodymais. Iš Parlamento vykdomų mokslinių tyrimų matyti
skaitmeninės bendrosios rinkos[8] potencialas, visų pirma galimybės sumažinti
išlaidas[9] ir kylančias kliūtis ES piliečiams ir įmonėms ir pasiekti, kad ES ekonomika
būtų ekologiškesnė[10] ir socialesnė[11]. ES didelę dalį šio rinkos potencialo galima
įgyvendinti plėtojant e. vyriausybę ir susijusias paslaugas[12], pavyzdžiui, e. sveikatos
paslaugas.
Duomenų apsaugos dokumentų rinkiniu, Reglamentu (ES) 2016/679 ir Direktyva
(ES) 2016/680 užtikrinta paprastesnė prieiga piliečiams prie jų pačių duomenų ir

[7]Migliaccio ir kt., „Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th Meeting
of the IMCO Working Group on the Digital Single Market“, IMCO komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo
kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2016 m.
[8]Maciejewski ir kt., „Streaming and online access to content and services“ IMCO komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos,
mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2014.
[9]Godel, M. I. ir kt., „Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market“, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas,
Liuksemburgas, 2016.
[10]Keirsbilck ir kt., „Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation?“, IMCO komiteto užsakytas leidinys,
Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[11]Liger, Q. ir kt., Social Economy, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir
gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2016.
[12]van Veenstra, A. F. ir kt., „Ubiquitous Developments of the Digital Single Market“, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas,
Liuksemburgas, 2013.
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prie informacijos apie duomenų tvarkymo būdus, teisė perkelti duomenis, paaiškinta
teisė „būti pamirštam“, taip pat užtikrinta teisė žinoti, kada jų duomenimis buvo
neteisėtai pasinaudota. Šis reglamentas įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. Valstybės
narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę iki 2018 m. gegužės 6 d.
2019 m. birželio 20 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/1150
dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir
skaidrumo didinimo. 2019 m. gruodžio 18 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl sąlygų
skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai bendrojoje skaitmeninėje
rinkoje sudarymo, galių piliečiams suteikimo ir sveikesnės visuomenės kūrimo.
Dėl Parlamento pasiekimų teisėkūros srityje kasmet prie ES ekonomikos augimo
prisidedama 177 mlrd. EUR suma. Remiantis 2019 m. paskelbtu tyrimu[13], daugiausia
naudos iš ES teisės aktų gaunama šiose srityse: Europos elektroniniai ryšiai ir
paslaugos (86,1 mlrd. EUR), duomenų srautai ir dirbtinis intelektas (51,6 mlrd. EUR),
bendrieji skaitmeniniai vartai (20 mlrd. EUR), geografinio blokavimo reglamentas ir
nuostatos dėl interneto platformų (14 mlrd. EUR). Savo 2020 m. balandžio 17 d.
rezoliucijoje dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos
padariniais Parlamentas nurodė, kad atgaivinimo ir atkūrimo po COVID-19 pandemijos
dokumentų rinkinio pagrindas bus skaitmeninė transformacija, siekiant paskatinti
ekonomiką.
Dar prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą dėl dirbtinio intelekto (paskelbtą 2021 m.
balandžio mėn.) (COM(2021)0206), Parlamentas įsteigė Specialųjį komitetą dirbtinio
intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais, kad išanalizuotų dirbtinio intelekto poveikį
ES ekonomikai. 2020 m. spalio 20 d. jis priėmė tris rezoliucijas, kuriose išdėstė, kaip ES
gali geriausiai reguliuoti dirbtinį intelektą, kartu apsaugodama intelektinę nuosavybę,
etikos normas ir civilinę atsakomybę. Parlamento veikla dirbtinio intelekto srityje taip
pat paremta moksliniais tyrimais[14].
2022 m. balandžio 21 d. Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) ir
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetai surengė bendrą viešąjį
klausymą dėl pasiūlymo dėl Dirbtinio intelekto akto, siekdami išspręsti pagrindinius
su Komisijos pasiūlymu susijusius klausimus. Šiuo tikslu jau paskelbtas pranešimo
projektas ir pateikti pakeitimai: galutinis IMCO ir LIBE komitetų balsavimas numatytas
2022 m. spalio mėn., o balsavimas plenariniame posėdyje vyks per pirmąją lapkričio
mėn. sesiją Strasbūre.
Prieiga prie informacijos apie valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus yra
labai svarbi sklandžiam bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui. 2020 m. lapkričio
mėn. IMCO komiteto prašymu Parlamento Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės
politikos teminis skyrius paskelbė tyrimą[15] „Legal obstacles in Member States to Single
Market rules“ („Teisinės kliūtys bendrosios rinkos taisyklėms valstybėse narėse“).

[13]Marcus, J. S. ir kt., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas tyrimas. Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės
politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2019.
[14]Maciejewski, M. ir kt., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection,
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas tyrimų rinkinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos
teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[15]Dahlberg, E. ir kt., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas,
2020.
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Atlikus tyrimą nustatyta, kad daugelis kliūčių, trukdančių bendrajai skaitmeninei
rinkai išnaudoti savo potencialą, nėra būdingos skaitmeninėms paslaugoms. Tačiau
dešimtimis teisėkūros priemonių, priimtų įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos
strategiją, buvo siekiama šalinti tarpvalstybinės prekybos internetu kliūtis. Patikimos
informacijos apie valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus trūkumas taip pat
yra problema, tačiau bendrieji skaitmeniniai vartai (Reglamentas (ES) 2018/1724)
padės ištaisyti šią padėtį, kai 2023 m. pabaigoje bus visiškai prieinami. Be to,
2020 m. spalio mėn. paskelbtame IMCO komiteto užsakytame tyrime[16] nagrinėjami
su bendrais informaciniais punktais ir kitomis informavimo tarnybomis susiję klausimai.
Nustatyta, kad reikia gerinti stebėseną ir vykdymo užtikrinimą kartu su būsimo Bendrųjų
skaitmeninių vartų reglamento nuostatomis.
2020 m. spalio 20 d. Parlamentas priėmė pranešimą savo iniciatyva dėl Skaitmeninių
paslaugų akto, kuriame rekomenduojama siūlomu dokumentų rinkiniu sustiprinti vidaus
rinką ir kartu užtikrinti vartotojų apsaugą, užtikrinti vienodą požiūrį į neinternetinę ir
internetinę veiklą, užtikrinti skaidrumą, gerbti pagrindines teises ir laisves ir užtikrinti,
kad jis apimtų subjektų, įsisteigusių ES nepriklausančiose valstybėse, kuriose jų
veikla yra susijusi su vartotojais ES, veiklą. Rezoliucija buvo parengta remiantis
moksliniais tyrimais, pateiktais praktiniame seminare[17], ir IMCO komiteto užsakytais
keliais tyrimais.
2020 m. gruodžio 15 d. Komisija pagal bendro sprendimo procedūrą pateikė
Parlamentui ir Tarybai siūlomą Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį. Rinkinį
sudaro dvi teisėkūros iniciatyvos: Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų
aktas. Jo pagrindiniai tikslai – sukurti saugesnę skaitmeninę erdvę, kurioje būtų
apsaugotos pagrindinės skaitmeninių paslaugų vartotojų teisės, ir sudaryti vienodas
sąlygas inovacijoms, augimui ir konkurencingumui Europos bendrojoje rinkoje ir visame
pasaulyje. 2022 m. gegužės 16 d. IMCO komitetas balsavo dėl Skaitmeninių rinkų
akto ir priėmė preliminarų politinį susitarimą. 2022 m. birželio 16 d. IMCO komitetas
patvirtino preliminarų politinį susitarimą dėl Skaitmeninių paslaugų akto. Galutinis
balsavimas plenariniame posėdyje dėl abiejų aktų įvyko 2022 m. liepos mėn. Kai ES
teisėkūros institucijos oficialiai priims reglamentus, jie bus paskelbti ES oficialiajame
leidinyje ir įsigalios praėjus 20 dienų po jų paskelbimo, o taisyklės įsigalios po 15
mėnesių.
Su pasiūlymu dėl Skaitmeninių paslaugų akto ir Skaitmeninių rinkų akto susijusiame
tyrime[18] daugiausia dėmesio buvo skiriama tikslinės reklamos poveikiui vartotojams
ir reklamos rinkai. Kitų akademinių ir su rinka susijusių įžvalgų pateikta per praktinį
seminarą[19], kuriame buvo nagrinėjamas dabartinės formos pasiūlymų poveikis ir
trūkumai, taip pat per klausymą su Frances Haugen, informavusia apie „Facebook“

[16]Salsas-Forn, P. ir kt., „The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market“ Vidaus rinkos
ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo politikos ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius,
Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[17]Blandin, L. „E-commerce rules, fit for the digital age“, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys,
Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[18]Fourgberg, N. ir kt., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos
teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2021.
[19]Wiewiorra, L. ir Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės
politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2021.
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vykdomus pažeidimus, ji atskleidė netinkamus kai kurių didžiųjų technologijų įmonių
veiksmus. Tai, kad į pasiūlymus dėl Skaitmeninių paslaugų akto ir Skaitmeninių rinkų
akto įtraukta didelė dalis 2020 m. spalio mėn. IMCO komiteto pranešimo savo iniciatyva
teksto, rodo, kad Parlamentas gali padėti nustatyti teisėkūros darbotvarkę, nors ir neturi
tiesioginės teisės inicijuoti teisės aktus.
2022 m. vasario mėn. paskelbtame tyrime[20] nuomonės formuotojų poveikio reklamai
ir vartotojų apsaugai bendrojoje rinkoje tema nagrinėjama, kokiu mastu nuomonės
formuotojai yra atsakingi už klaidinančios informacijos skleidimą ir nesaugių produktų
reklamą. Tikėtina, kad šio tyrimo įžvalgos turės įtakos būsimiems su šiuo klausimu
susijusiems teisės aktams, kurie bus svarstomi antrojoje Parlamento kadencijos
pusėje. Nuomonės formuotojų vykdoma rinkodara pastaraisiais metais labai išplito,
ji vykdoma dažnai naudojant klaidinančią informaciją, kad paliestų pažeidžiamus
vartotojus. Skaitmeninių paslaugų akte ir Skaitmeninių rinkų akte daugiausia dėmesio
bus skiriama dviem opioms nuomonės formuotojų veiklos sritims – skaidrumo didinimui
ir interneto platformų prieigos valdytojų reguliavimui.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[20]Michaelsen, F., Collini, L. ir kt., „The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market“,
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas leidinys, Ekonomikos, mokslo politikos ir gyvenimo kokybės politikos
teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2022.
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