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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą parengti suderintą strategiją, pagal kurią 
būtų sprendžiami skaitmeninių paslaugų teikėjų, įskaitant interneto tarpininkus, pareigų 
klausimai, siekiant vengti vidaus rinkos susiskaidymo ir nenuoseklaus teisės aktų 
vykdymo užtikrinimo; pabrėžia, kad visomis skaitmeninių paslaugų akte numatytomis 
naujomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į galimą poveikį vidaus rinkos 
veikimui, sykiu visapusiškai gerbiant naudotojų pagrindines teises ir laisves visoje 
Sąjungoje; be to, ragina Komisiją vengti nacionalinės teisės aktų „eksporto“ ir vietoj jo 
pasiūlyti veiksmingiausius ir naudingiausius sprendimus, kurie būtų skirti visai vidaus 
rinkai, kartu vengiant naujos administracinės naštos sukūrimo ir užtikrinant, kad 
bendroji skaitmeninė rinka liktų atvira, teisinga, saugi ir konkurencinga visiems jos 
dalyviams;

2. mano, kad skaitmeninių paslaugų aktas turėtų būti suderinamas su plačia naudotojų ir 
vartotojų vidaus rinkoje pagrindinių teisių sistema, pvz., apimančia privatumo apsaugą, 
nediskriminavimą ir orumą, o svarbiausia – dėl jo neturėtų nukentėti saviraiškos laisvė; 
taip pat primena, kad turinio šalinimo mechanizmų naudojimas neužtikrinant tinkamo 
proceso prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsniui; 

3. pripažįsta, kad prireikus būtina modernizuoti teisės aktus, siekiant geriau atremti 
iššūkius, kylančius dėl besivystančių technologijų; tačiau pažymi, kad skaitmeninių 
paslaugų akte turi likti į E. prekybos direktyvą1 įtrauktos ribotos atsakomybės nuostatos, 
įskaitant nusistovėjusį principą, kuriuo draudžiamos bendros stebėjimo prievolės, 
pirmiausia siekiant apsaugoti pagrindines teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei 
išsaugoti laisvę teikti paslaugas; pabrėžia šios apsaugos svarbą siekiant dar labiau 
stiprinti ir geriau apsaugoti vartotojų pasitikėjimą internete bei skatinti Europos įmonių 
– o pirmiausia labai mažų bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) – augimą;

4. pripažįsta, kad interneto tarpininkai, įskaitant MVĮ, labai mažas įmones ir stambius 
subjektus, turi nevienodus turinio moderavimo pajėgumus; perspėja, kad pernelyg 
didelė našta įmonėms nustatant neproporcingas naujas pareigas gali dar labiau trikdyti 
MVĮ augimą ir užkirsti joms kelią patekti į rinką; todėl ragina Komisiją užtikrinti 
bendrosios skaitmeninės rinkos atvirumą ir konkurencingumą;

5. primena, kad E. prekybos direktyva apima internetinių paslaugų vidaus rinkoje teisinę 
sistemą, kuria remiantis reglamentuojamas turinio valdymas; pabrėžia, kad peržiūrint 
E. prekybos direktyvą ir rengiant skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį turėtų 
būti vengiama nepagrįsto šios sistemos suskaidymo; pažymi, kad skaitmeninių paslaugų 
akto dokumentų rinkinys turėtų apimti ir ex ante priemonę, kurią taikant būtų 
nustatomos pareigos platformoms, dėl kurių veiklos nukenčia vienodos sąlygos, siekiant 
spręsti rinkos nepakankamumo ir piktnaudžiavimo problemas, apsaugoti vartotojų 

1 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (E. prekybos direktyva) (OL 
L 178, 2000 7 17, p. 1).
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pagrindines teises bei stiprinti laisvę teikti paslaugas, ypač MVĮ atveju; 

6. atkreipia dėmesį į didelius skaitmeninių paslaugų skirtumus ir todėl ragina vengti 
vadovautis universalaus sprendimo principu, be to, laikosi nuomonės, kad Komisija 
turėtų toliau svarstyti – inter alia, remdamasi viešomis konsultacijomis, inicijuotomis 
prieš jai pateikiant savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
skaitmeninių paslaugų akto – galimybę vadovautis skirtingomis nuostatomis 
sprendžiant klausimus, susijusius su skirtingomis skaitmeninėmis paslaugomis, 
aplinkybėmis ir atvejais;

7. primena, kad dezinformacija ir klaidingos informacijos ar žalingas turinys ne visuomet 
yra neteisėtas; primena, kad neteisėto turinio tipai skirtingose valstybėse narėse gali 
skirtis; todėl ragina nustatyti gerai apibrėžtą, suderintą ir skaidrų pranešimo ir veiksmų 
procesą vadovaujantis esamais ribotos atsakomybės principais, sykiu atsižvelgiant į 
didelius skaitmeninių paslaugų teikėjų skirtumus, susijusius su jų aprėpties mastu ir 
veiklos pajėgumais, kad būtų išvengta bereikalingos reglamentavimo naštos; remia 
aktyvesnį valstybių narių, kompetentingų valdžios institucijų ir susijusių suinteresuotųjų 
šalių dialogą siekiant rengti, vertinti ir tobulinti privalomos teisinės galios neturinčias 
priemones, pvz., ES masto Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą, kad būtų toliau 
kovojama su dezinformacija ir kitų kategorijų žalingu turiniu;

8. atkreipia dėmesį į klaidingos informacijos ir dezinformacijos, apimančios melagingą 
arba klaidinantį turinį, bei vartotojų apgaudinėjimo siūlant nesaugius arba suklastotus 
produktus atvejų plitimą; pabrėžia, kad skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti skiriamas 
neteisėtas ir žalingas bei kitoks turinys; mano, kad žalingas turinys neturėtų būti 
reglamentuojamas ar apibrėžiamas skaitmeninių paslaugų akte;

9. ragina taikyti deramas apsaugos priemones, pareigas užtikrinti tinkamą procesą ir 
kontrapranešimo mechanizmus, kad turinio savininkai ir turinį įkėlę asmenys, gavę 
pranešimą apie pašalintą turinį, galėtų tinkamai ir laiku apginti savo teises; pabrėžia, jog 
laikosi nuomonės, kad atsakomybės nustatyti saviraiškos laisvės ribas perdavimas 
privačioms įmonėms nepriimtinas ir kelia grėsmę tiek piliečiams, tiek įmonėms; yra 
įsitikinęs, kad tais atvejais, kai pašalinamas neteisėtas turinys, prireikus turėtų būti 
užtikrinama teisėsaugos ir teisminė priežiūra, o tais atvejais, kai pagal apskundimo 
teismine tvarka arba kontrapranešimo procedūrą nustatoma, jog konkreti veikla ar 
informacija nėra neteisėta, interneto tarpininkas turėtų be reikalo nedelsdamas 
sugrąžinti pašalintą turinį;

10. mano, jog ankstesnės patirties veiksmingumas yra pasitvirtinęs tuo požiūriu, kad buvo 
sudarytos sąlygos suklestėti inovatyviam verslo modeliui, o šalinant laisvo skaitmeninių 
paslaugų judėjimo kliūtis bei užkertant kelią naujų nepagrįstų nacionalinių kliūčių 
atsiradimui buvo stiprinama bendroji skaitmeninė rinka, taip pat kad toliau 
vadovaujantis šiuo požiūriu bus mažinamas vidaus rinkos susiskaidymas; be to, mano, 
kad vadovaujantis skaitmeninių paslaugų aktu gali būti sudaromos galimybės piliečiams 
gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius skaitmeninimo srityje, sykiu užtikrinant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą – taip pat ir pasirūpinant saugumu internete;

11. ragina Komisiją remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais ir naujais patvirtinamais 
duomenimis, be kita ko, gautais jai surengus viešas konsultacijas, įvertinti mastą, kuriuo 
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vadovaujantis skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti atremiami su algoritmais ir 
kitomis automatizuotomis priemonėmis susiję iššūkiai, ypač atsižvelgiant į tokių 
sistemų skaidrumo aspektą, arba kitu atveju nurodyti, kuriais teisės aktais remiantis 
turėtų būti sprendžiami šie klausimai; akcentuoja neselektyvios prieigos prie įvairaus 
turinio ir nuomonių svarbą ir tai, kad tinklai bei prieiga prie tinklų neturėtų būti 
varžoma be pagrįsto teisinio pagrindo.
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