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VISPĀRĒJAIS DIGITĀLAIS VIENOTAIS TIRGUS

Digitālais vienotais tirgus stimulē ekonomiku, samazina ietekmi uz vidi un uzlabo
dzīves kvalitāti, pateicoties e-komercijai un e-pārvaldei. Tirgus un valsts iestāžu
pakalpojumi attīstās un pāriet no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst arvien
plašāk pieejami. Šo norišu dēļ ir vajadzīgs ES tiesiskais regulējums, lai attīstītu
mākoņdatošanu, pārrobežu piekļuvi saturam un mobilo datu savienojamību bez
robežām, vienlaikus aizsargājot privātumu, persondatus un kiberdrošību. Eiropas
digitālajam vienotajam tirgum ir bijusi būtiska nozīme ES ekonomikas uzturēšanā
un palīdzībā ES iedzīvotājiem Covid-19 krīzes laikā. Digitālo pakalpojumu akts un
Digitālo tirgu akts ir divi dosjē, kuru uzdevums ir nākamajos gados radikāli pārveidot
digitālo vienoto tirgu.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts,
26., 27., 114. un 115. pants.

MĒRĶI

Digitālā vienotā tirgus mērķis būtībā ir novērst valstu šķēršļus tiešsaistes darījumiem.
Tā pamatā ir kopējā tirgus koncepcija, kuras mērķis ir novērst šķēršļus tirdzniecībai
starp dalībvalstīm, lai palielinātu ekonomisko labklājību un liktu pamatus “arvien
ciešākai Eiropas tautu Savienībai”, un kuru turpmāk attīstītu par iekšējā tirgus
koncepciju, kas definēta kā “telpa bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču,
personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite”. Ar stratēģiju “Eiropa 2020”, kas izrietēja
no Lisabonas stratēģijas[1], tika ieviesta viena no septiņām pamatiniciatīvām – “Digitālā
programma Eiropai”[2], atzīstot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lielo
veicinošo nozīmi, lai ES spētu izpildīt vērienīgos plānus līdz 2020. gadam (2.4.3.).
Digitālais vienotais tirgus ir atzīts par vienu no prioritātēm Komisijas digitālā vienotā
tirgus (DVT) stratēģijā (COM(2015)0192) un nesen arī Komisijas priekšsēdētājas
programmā Eiropai no 2019. līdz 2024. gadam[3].
Digitālais vienotais tirgus potenciāli var uzlabot piekļuvi informācijai, palielināt
efektivitāti, samazinot darījumu izmaksas, dematerializējot patēriņu un samazinot

[1]Eiropas Savienība Lisabonas stratēģijā izvirzīja mērķi “kļūt par tādu konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zinātnes atziņām
balstīto ekonomiku pasaulē, kas spēj nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, radot vairāk un labākas darbvietas un plašāku
sociālo kohēziju”.
[2]Sk. “Eiropas digitālās nākotnes veidošana”.
[3]Sk. “Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem – programma Eiropai: politikas pamatnostādnes nākamajai
Eiropas Komisijai (2019–2024)”.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_2.4.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
https://ec.europa.eu/digital-single-market/
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
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ietekmi uz vidi, kā arī ieviest uzlabotus uzņēmējdarbības un pārvaldes modeļus[4].
E-tirdzniecības izaugsme sniedz patērētājiem taustāmu labumu, piemēram, jaunu
produktu ātru izstrādi, zemākas cenas, plašāku izvēli un kvalitatīvākas preces
un pakalpojumus, jo tā palielina pārrobežu tirdzniecību un vienkāršo piedāvājumu
salīdzināšanu. Turklāt e-pārvaldes pakalpojumu paplašināšana atvieglo atbilstības
noteikumiem nodrošināšanu tiešsaistē un darbvietu un uzņēmējdarbības iespēju
pieejamību gan ES iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

SASNIEGUMI

Ņemot vērā to, ka iekšējā tirgus potenciāls netiek pilnā mērā izmantots, Parlaments,
Padome un Komisija cenšas izvirzīt vienotā tirgus politikas priekšplānā sabiedrību,
patērētājus un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU)[5]. Šajos centienos digitālajam
vienotajam tirgum ir būtiska nozīme.
Paziņojumā “EIROPA 2020 - stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai
izaugsmei” (COM(2010)2020) Komisija izvirzīja septiņas pamatiniciatīvas, tostarp
“Digitālo programmu Eiropai”, kuru mērķis ir “padarīt ES par gudru, ilgtspējīgu un
integrējošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas
līmeni”.
Šie Komisijas paziņojumi un Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūcija par vienotā
tirgus nodrošināšanu patērētājiem un pilsoņiem sagatavoja pamatu paziņojumam
“Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” (COM(2010)0608), kurā Komisija ierosināja
vairākus pasākumus ES ekonomikas veicināšanai un darbvietu radīšanai. Komisija
2012. gada oktobrī nāca klajā ar otru ierosinājumu kopumu – II vienotā tirgus
aktu (COM(2012)0573) - ar 12 galvenajiem pasākumiem, kas vērsti uz četriem
galvenajiem izaugsmes, nodarbinātības un paļāvības sekmētājiem: pilnīgi integrētu
tīklu izveide, pilsoņu un uzņēmumu pārrobežu mobilitātes veicināšana, atbalsts
digitālajai ekonomikai un pasākumi, kas stiprina kohēziju un dod labumu patērētājiem.
Komisija 2015. gada 6. maijā pieņēma digitālā vienotā tirgus (DVT) stratēģiju,
ko veido šādi trīs pīlāri: 1) uzlabot patērētāju un uzņēmumu piekļuvi digitālajām
precēm un pakalpojumiem visā ES, 2) radīt pareizos nosacījumus un vienlīdzīgus
konkurences apstākļus digitālo tīklu un inovatīvu pakalpojumu uzplaukumam un
3) maksimāli izmantot digitālās ekonomikas izaugsmes potenciālu. Kopš stratēģijas
publicēšanas Komisija ir iesniegusi vairākus likumdošanas priekšlikumus, kuru mērķis
ir digitālā vienotā tirgus izveide. Jauno tiesību aktu priekšlikumu uzdevums ir risināt
tādus jautājumus kā nepamatota ģeobloķēšana (COM(2016)0289), paku pārrobežu
piegāde (COM(2016)0285), tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība
(COM(2015)0627), patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības regulas
pārskatīšana (COM(2016)0283), audiovizuālo mediju pakalpojumi (COM(2016)0287),
preču tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumi (COM(2015)0635)

[4]Sk. Maciejewski, M. et al., Streaming and Online Access to Content and Services (“Straumēšana un piekļuve saturam un
pakalpojumiem tiešsaistē”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas,
zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2014. gads.
[5]Agrākie centieni bija vērsti uz iekšējā tirgus darbības uzlabošanu un patērētāju aizsardzības nodrošināšanu, izmantojot,
piemēram, Datu aizsardzības direktīvu (95/46/EK), E-komercijas direktīvu (2000/31/EK), telekomunikāciju tiesību aktu paketi,
tostarp E-privātuma direktīvu (2002/58/EK), Maksājumu pakalpojumu direktīvu (2007/64/EK), Patērētāju tiesību direktīvu
(2011/83/ES) un Viesabonēšanas regulu (ES) Nr. 531/2012).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52010IP0186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0608
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016PC0285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52015PC0627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52016PC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2016:0287:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32007L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012R0531
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un digitālā satura piegādes līgumi (COM(2015)0634). Komisija ir publicējusi arī
paziņojumus par turpmāko politikas pieeju, piemēram, tiešsaistes platformām
(COM(2016)0288).
Komisija 2018. gadā nāca klajā ar stratēģiju “Mākslīgais intelekts
Eiropai” (COM(2018)0237) un vienojās ar dalībvalstīm par koordinētu plānu[6]. Augsta
līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos 2019. gada aprīlī iepazīstināja
ar savām “Ētikas pamatnostādnēm uzticamam mākslīgajam intelektam”, savukārt
2020. gada februārī Komisija nāca klajā ar Balto grāmatu “Mākslīgais intelekts - Eiropas
pieeja izcilībai un uzticībai” (COM(2020)0065) un paziņojumiem par Eiropas digitālās
nākotnes veidošanu (COM(2020)0067) un Eiropas datu stratēģiju (COM(2020)0066).
Komisija 2020. gada 8. aprīlī nāca klajā ar ieteikumu par vienotu Savienības rīkkopu
tehnoloģiju un datu izmantošanai ar mērķi apkarot Covid-19 krīzi un iziet no tās.
Komisija 2020. gada maijā paziņojumā “Eiropas lielā stunda: jāatjaunojas un
jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” (COM(2020)0456) norādīja, ka digitālais
vienotais tirgus būs viens no ES pēc Covid-19 atveseļošanas plāna pīlāriem. Galvenā
uzmanība tajā tiks pievērsta: 1) investīcijām labākā savienotībā, 2) spēcīgākai
rūpnieciskai un tehnoloģiskai klātbūtnei piegādes ķēdes stratēģiskajās daļās
(piemēram, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, 5G, mākoņdatošanas infrastruktūra),
3) reālai datu ekonomikai un Eiropas datu telpām un 4) taisnīgākai un vienkāršākai
uzņēmējdarbības videi.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamentam ir bijusi viena no vadošajām lomām iekšējā tirgus atdzīvināšanā, un tas
aktīvi veicina vienotā digitālā tirgus izveidi un programmu izstrādi.
Parlaments 2012. gada 20. aprīļa rezolūcijā par konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu:
e-pārvalde kā virzītājspēks norādīja uz skaidra un saskaņota tiesiskā regulējuma
vajadzību elektroniskās autentifikācijas, identifikācijas un parakstu savstarpējai
atzīšanai, kas nepieciešama, lai visā ES būtu iespējami pārrobežu administratīvie
pakalpojumi. Parlaments 2012. gada 11. decembrī pieņēma divas neleģislatīvas
rezolūcijas, kas attiecas uz iekšējo tirgu – vienu par digitālā vienotā tirgus pabeigšanu
un otru par digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā. Pēc tam Parlaments 2013. gada
4. jūlijā pieņēma rezolūciju par digitālā vienotā tirgus pabeigšanu, pievēršoties
digitālā vienotā tirgus potenciāla pilnīgai izmantošanai, prasmju trūkumam, drošības
uzlabošanai, uzticēšanās palielināšanai un patērētāju paļāvībai, pievilcīga un legāla
digitālā satura piedāvājuma radīšanai un mobilitātes pakalpojumu un starptautiskās
dimensijas attīstīšanai.
Reaģējot uz digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Parlaments 2016. gada 19. janvārī
pieņēma rezolūciju par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu, kurā Komisija tika
aicināta strādāt pie tā, lai novērstu nepamatotu ģeobloķēšanu, uzlabotu ES patērētāju
piekļuvi precēm un pakalpojumiem un nodrošinātu līdzvērtīgu un nākotnes prasībām
atbilstošu patērētāju aizsardzību (neatkarīgi no tā, vai digitālais saturs ir iegādāts
tiešsaistē vai bezsaistē). Tas arī prasīja apzināt inovatīvus risinājumus paku pārrobežu

[6]Eiropas Komisijas 2018. gada 7. decembra paziņojums presei “Dalībvalstis un Komisija kopīgi strādā pie Eiropā radīta
mākslīgā intelekta atbalstīšanas”.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52018DC0237
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_lv
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1582551099377&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32020H0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0456
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52012IP0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0468&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0470&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0327&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0327&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0009&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0009&from=LV
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_18_6689
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_18_6689
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piegādei, lai uzlabotu pakalpojumus un samazinātu izmaksas, likvidētu šķēršļus
MVU, jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem un izmantotu iespējas, ko sniedz
jaunās IKT tehnoloģijas, piemēram, lielie dati, mākoņdatošana, lietu internets un
3D drukāšana. Parlaments norādīja, ka ir jāturpina inovācijas veicinoša politika
attiecībā uz tiešsaistes platformām (piemēram, meklētājprogrammām un lietotņu
veikaliem), atvieglojot ieiešanu tirgū, un atbalstīja e-privātuma direktīvas pārskatīšanu,
lai nodrošinātu saskaņotību ar jaunajiem ES datu aizsardzības noteikumiem.
Veicot intensīvu likumdošanas darbu, Parlaments veido digitālo vienoto tirgu. Tiesību
akti ir šādās jomās: tīkla neitralitātes garantiju ieviešana, viesabonēšanas maksu
atcelšana 2017. gada 15. jūnijā (Regula (ES) 2015/2120), nepamatotas ģeobloķēšanas
aizliegums (Regula (ES) 2018/302), vienotas digitālās vārtejas ieviešana (Regula (ES)
2018/1724), direktīva par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas
izmaksu samazināšanai (Direktīva 2014/61/ES), regula par elektronisko identifikāciju
un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (Regula
(ES) Nr. 910/2014), direktīva par Eiropas kiberdrošības noteikumiem (Direktīva (ES)
2016/1148), direktīva par digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumiem
(Direktīva (ES) 2019/770) un direktīva par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā
vienotajā tirgū (Direktīva (ES) 2019/790).
Digitālā vienotā tirgus darba grupas sagatavošanas darbs ar pētniecības[7] un
zinātnisko pierādījumu atbalstu ir pamatā Parlamenta sasniegumiem digitālajā jomā.
Parlamenta uzdevumā veiktie pētījumi liecina, ka digitālajam vienotajam tirgum[8] ir
būtisks potenciāls, jo īpaši attiecībā uz to, lai ES patērētājiem un uzņēmumiem
samazinātu izmaksas un šķēršļus[9] un padarītu ES ekonomiku zaļāku[10] un
sociālāku[11]. Eiropas Savienībā lielu daļu šā potenciāla var panākt, attīstot e-pārvaldi
un saistītus pakalpojumus[12], piemēram, e-veselību.
Datu aizsardzības pakete – Regula (ES) 2016/679 un Direktīva (ES) 2016/680 –
garantē vieglāku personas piekļuvi saviem datiem un informācijai par to, kā šos
datus apstrādā, tiesības uz datu pārnesamību, precizētas “tiesības tikt aizmirstam”
un tiesības zināt, kad jūsu dati ir iegūti nelikumīgi. Regula stājās spēkā 2018. gada

[7]Migliaccio, A. et al., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market (“Digitālais vienotais tirgus: e-komercijas veicināšana un
patērētāju diskriminācijas apkarošana Eiropas Savienībā – IMCO Digitālā vienotā tirgus darba grupas 8. sanāksme”), Iekšējā
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2016. gads.
[8]Maciejewski, M. et al., Streaming and online access to content and services (“Straumēšana un piekļuve saturam un
pakalpojumiem tiešsaistē”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas,
zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2014. gads.
[9]Godel, M. I. et al., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības
komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas
Parlaments, Luksemburga, 2016. gads.
[10]Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? (“Ilgtspējīgs patēriņš un patērētāju
aizsardzības tiesību akti – kā ar patērētāju aizsardzības tiesību aktiem var veicināt ilgtspējīgu patēriņu un produktu ilgāku
kalpošanas laiku?”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas,
zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[11]Liger, Q. et al., Social Economy (“Sociālā ekonomika”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā
sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga,
2016. gads.
[12]Veenstra, A. F. et al., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (“Vienotā digitālā tirgus vispārējā attīstība”),
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2013. gads.
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25. maijā. Direktīva dalībvalstīm bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2018. gada
6. maijam. Parlaments un Padome 2019. gada 20. jūnijā pieņēma Regulu
(ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem
lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos. Parlaments 2019. gada
18. decembrī pieņēma rezolūciju par veselības un aprūpes digitālās pārveides
nodrošināšanu digitālajā vienotajā tirgū – iedzīvotāju iespēju stiprināšana un
veselīgākas sabiedrības veidošana.
Parlamenta likumdošanas sasniegumi digitālā vienotā tirgus jomā katru gadu ES
ekonomikas izaugsmei sniedz 177 miljardus EUR. Saskaņā ar pētījumu[13], kas
publicēts 2019. gadā, svarīgākie ieguvumi no ES tiesību aktiem ir tādās jomās kā
ES elektroniskās komunikācijas un pakalpojumi (86,1 miljards EUR), datu plūsmas
un mākslīgais intelekts (51,6 miljardi EUR), vienotā digitālā vārteja (20 miljardi EUR)
un ģeobloķēšanas regula un noteikumi par tiešsaistes platformām (14 miljardi EUR).
Parlaments 2020. gada 17. aprīļa rezolūcijā par koordinētu ES rīcību Covid-19
pandēmijas un tās seku apkarošanai norādīja, ka pēc Covid-19 pandēmijas paredzēto
atveseļošanas un atjaunošanas pasākumu kopuma pamatā būs digitālā pārveide, lai
atdzīvinātu ekonomiku.
Pirms Komisijas priekšlikuma par MI, ko publicēja 2021. gada aprīlī (COM(2021)0206),
Parlaments izveidoja Īpašo komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā,
lai analizētu mākslīgā intelekta ietekmi uz ES ekonomiku. 2020. gada 20. oktobrī
tas pieņēma trīs rezolūcijas, kurās izklāstīts, kā ES var vislabāk regulēt MI,
vienlaikus aizsargājot intelektuālo īpašumu, ētikas standartus un civiltiesisko atbildību.
Parlamenta darbības mākslīgā intelekta jomā atbalstu saņem arī no zinātniskās
pētniecības[14].
Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO) un Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) 2022. gada 21. aprīlī rīkoja kopīgu
atklātu uzklausīšanu par priekšlikumu Mākslīgā intelekta aktam, kuras mērķis bija
risināt galvenos jautājumus saistībā ar Komisijas priekšlikumu. Šajā nolūkā jau ir
publicēts ziņojuma projekts un iesniegti grozījumi: IMCO un LIBE galīgais balsojums ir
gaidāms 2022. gada oktobrī, un balsojums plenārsēdē notiks novembra pirmajā sesijā
Strasbūrā.
Piekļuve informācijai par dalībvalstu normatīvajiem aktiem ir būtiska digitālā vienotā
tirgus netraucētai darbībai. Pēc IMCO pasūtījuma Parlamenta Ekonomikas, zinātnes
un dzīves kvalitātes politikas departaments 2020. gada novembrī publicēja pētījumu[15]

Legal obstacles in Member States to Single Market rules (“Juridiskie šķēršļi vienotā
tirgus noteikumiem dalībvalstīs”). Pētījumā tika konstatēts, ka daudzi šķēršļi, kas

[13]Marcus, J. S. et al., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses (“Ieguldījums izaugsmē: Eiropas digitālais vienotais tirgus – ekonomisko ieguvumu nodrošināšana iedzīvotājiem
un uzņēmumiem”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes
un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2019. gads.
[14]Maciejewski, M. et al., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection
(“Mākslīgais intelekts: iespējas un problēmas iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības jomā”), Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavots pētījumu apkopojums, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[15]Dahlberg, E. et al., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (“Juridiskie šķēršļi vienotā tirgus noteikumiem
dalībvalstīs”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un
dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
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kavē digitālā vienotā tirgus potenciāla sasniegšanu, nav raksturīgi tikai digitālajiem
pakalpojumiem. Tomēr ar vairākiem desmitiem likumdošanas pasākumu, kas tika
ieviesti digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros, tika mēģināts novērst šķēršļus
pārrobežu tiešsaistes tirdzniecībai. Uzticamas informācijas trūkums par dalībvalstu
normatīvajiem aktiem arī ir problēma, taču vienotā digitālā vārteja (Regula (ES)
2018/1724) palīdzēs to novērst, kad tā būs pilnībā pieejama 2023. gada beigās. Turklāt
IMCO uzdevumā 2020. gada oktobrī publicētajā pētījumā[16] tika izskatīts jautājums
par vienotajiem kontaktpunktiem un citiem informācijas dienestiem. Tajā konstatēja,
ka līdztekus gaidāmās vienotās digitālās vārtejas regulas noteikumiem ir jāuzlabo
uzraudzība un izpilde.
Lai vēl vairāk paātrinātu veiksmīgo digitālā vienotā tirgus izveidi, Parlaments
2020. gada 20. oktobrī pieņēma patstāvīgu ziņojumu par digitālo pakalpojumu aktu,
iesakot ar ierosināto tiesību aktu kopumu stiprināt iekšējo tirgu, bet vienlaikus garantēt
patērētāju aizsardzību, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret bezsaistes un tiešsaistes
darbībām, nodrošināt pārredzamību, ievērot pamattiesības un pamatbrīvības un
aptvert trešās valstīs iedibinātu struktūru darbības, ja tās attiecas uz patērētājiem ES.
Rezolūcija balstījās uz zinātnisku pētījumu, kurš tika izklāstīts darbseminārā[17], un uz
vairākiem citiem pētījumiem, ko pasūtīja IMCO.
Komisija 2020. gada 15. decembrī saskaņā ar koplēmuma procedūru iesniedza
Parlamentam un Padomei digitālo pakalpojumu akta paketi. Paketē ir divas
likumdošanas iniciatīvas: Digitālo pakalpojumu akts (DPA) un Digitālo tirgu akts
(DTA). Tās galvenie mērķi ir radīt drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas
digitālo pakalpojumu lietotāju pamattiesības, un ieviest vienlīdzīgus konkurences
noteikumus, lai veicinātu inovāciju, izaugsmi un konkurētspēju Eiropas vienotajā tirgū
un pasaulē. IMCO 2022. gada 16. maijā balsoja par DTA un pieņēma provizorisko
politisko vienošanos. Vēlāk 2022. gada 16. jūnijā tā apstiprināja provizorisko politisko
vienošanos par DPA. Galīgais balsojums plenārsēdē par abiem aktiem notika
2022. gada jūlijā. Kad ES likumdevēji būs oficiāli pieņēmuši minētās regulas, tās tiks
publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā 20 dienas pēc to
publicēšanas, bet noteikumi sāks darboties 15 mēnešus vēlāk.
Saistībā ar DPA un DTA priekšlikumiem svarīgs pētījums[18] īpaši pievērsās
mērķreklāmas ietekmei uz patērētājiem un reklāmas tirgu. Papildu akadēmiskās
un tirgzinības atziņas tika iegūtas darbseminārā[19], kurā izskatīja priekšlikumu
to pašreizējā formā ietekmi un trūkumus, kā arī uzklausīšanā ar Facebook

[16]Salsas-Forn, P. et al., The role of Single Contacts and other information services in the Single Market (“Vienoto
kontaktpunktu un citu informācijas punktu loma vienotajā tirgū”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā
sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga,
2020. gads.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (“E-komercijas noteikumi, gatavi digitālajam laikmetam”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[18]Fourberg, N. et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (“Reklāma tiešsaistē: mērķreklāmas ietekme uz reklāmdevējiem, tirgus pieejamību un patērētāju izvēli”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
[19]Wiewiorra, L. un Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective (“Digitālo pakalpojumu akts un Digitālo tirgu akts – uz nākotni un uz patērētāju vērsta perspektīva”), Iekšējā
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
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trauksmes cēlēju Frances Haugen (kura izskaidroja dažas lielo tehnoloģiju uzņēmumu
nelikumīgās darbības). Tā kā abos priekšlikumos – DPA un DTA – tika iekļauta liela
daļa no IMCO 2020. gada oktobra patstāvīgā ziņojuma teksta, Parlaments parādīja,
ka tas var palīdzēt noteikt likumdošanas darba kārtību, neraugoties uz to, ka tam nav
tiešu iniciatīvas tiesību.
Drīzumā sagaidāmā pētījumā[20] par ietekmētāju ietekmi uz reklāmu un patērētāju
aizsardzību vienotajā tirgū tiks pētīts, cik lielā mērā ietekmētāji ir vainojami pie
maldinošas informācijas izplatīšanas un nedrošu produktu popularizēšanas. Šajā
pētījumā gūtās atziņas, visticamāk, ietekmēs turpmākos tiesību aktus par šo jautājumu
sasaukuma otrajā pusē. Ietekmētāju mārketinga nozare, kas pēdējos gados ir
ievērojami augusi, attiecībā uz neaizsargātiem patērētājiem bieži vien izmanto
maldinošus vēstījumus. Savukārt DPA un DTA koncentrēsies uz pārredzamības
palielināšanu un tiešsaistes platformu vārtziņu regulēšanu – divām jutīgām jomām
ietekmētāju darbības laukā.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[20]Michaelsen, F., Collini, L. et al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(“Ietekmētāju ietekme uz reklāmu un patērētāju tiesību aizsardzību iekšējā tirgū”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības
komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas
Parlaments, Luksemburga, 2022. gads.
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