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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi laisvas paslaugų, įskaitant skaitmenines paslaugas, judėjimas – viena iš keturių 
pagrindinių laisvių, įtvirtintų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo – yra gyvybiškai 
svarbus bendrosios rinkos veikimui ir turi būti stiprinamas užtikrinant didesnę vartotojų 
apsaugą bei vartotojų gerovę;

B. kadangi Direktyva 2000/31/EB1 (E. prekybos direktyva) apima internetinių paslaugų 
teikimo vidaus rinkoje teisinę sistemą ir remiantis ja reglamentuojamas turinio 
valdymas, kuriuo užsiima prieglobos tarpininkai; kadangi atliekant E. prekybos 
direktyvos peržiūrą turėtų būti vengiama bet kokios šios teisinės sistemos 
fragmentacijos;

C. kadangi Teisės reikalų komiteto pranešimas „Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės 
ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai“ 
neapima E. prekybos direktyvos taisyklių, kurios nagrinėjamos Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos rengiamame pranešime;

D. kadangi Direktyva (ES) 2019/21612, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/29/EB3 
(Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) bei direktyvos (ES) 2019/7704 
(Skaitmeninio turinio direktyva) ir (ES) 2019/7715 dėl tam tikrų prekių pirkimo–
pardavimo sutarčių aspektų, priimtos tik visai neseniai;

E. kadangi Reglamentas (ES) 2017/23946 atlieka esminį vaidmenį stiprinant nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimą vartotojų apsaugos srityje;

F. kadangi skaitmeninių paslaugų akto duomenų rinkinys neturėtų daryti poveikio 

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).

2 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 
2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo 
užtikrinimu ir modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, p. 7).

3 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) (OL L 149, 2005 6 
11, p. 22).

4 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų 
skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).

5 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių 
pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 
2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).

6 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių 
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1).
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Reglamentui (ES) 2016/6791, kuriuo apibrėžiama asmens duomenų apsaugos teisinė 
sistema;

G. kadangi skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinys neturėtų neigiamai veikti 
Direktyvos 2002/58/EB2, pagal kurią reikalaujama, kad teisės į privatumą apsauga 
tvarkant asmens duomenis elektroninių ryšių sektoriuje valstybėse narėse būtų aukšto 
lygio;

H. kadangi Komisija teigiamai įvertino pozityvią strategiją, kurios ėmėsi platformos, 
reaguodamos į jos laiškus, ryšium su COVID-19 protrūkiu išsiųstus 2020 m. kovo 23 d.: 
juose platformos raginamos bendradarbiauti užkertant kelią apgaulingai produktų, kurie, 
anot melagingų tvirtinimų, gali padėti apsisaugoti nuo užsikrėtimo COVID-19 arba šią 
ligą išgydyti, reklamai;

I. kadangi skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinyje siūlomos teisinės priemonės 
turėtų būti grindžiamos įrodymais ir kadangi Komisija turėtų atlikti nuodugnų poveikio 
vertinimą, remdamasi reikiamais duomenimis, statistika bei įvairių prieinamų galimybių 
analizėmis ir tyrimais;

1. teigiamai vertina Komisijos ir Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) 
tinklui priklausančių valstybių narių institucijų paskelbtą bendrą BVAS tinklo poziciją 
dėl COVID-193, susijusią su pastaruoju metu išaiškėjusiomis aferomis ir nesąžininga 
veikla kilus COVID-19 protrūkiui;

2. pabrėžia, kad būtina geriau apsaugoti vartotojus teikiant patikimą ir skaidrią informaciją 
apie netinkamos veiklos, pvz., klaidinančių teiginių ir aferų, pavyzdžius;

3. ragina visas platformas bendradarbiauti su Komisija ir kompetentingomis BVAS tinklo 
institucijomis bei Europos vartotojų centrų tinklu, kad būtų veiksmingiau atpažįstama 
neteisėta praktika ir atskleidžiamos aferos; prašo Komisijos nuolat peržiūrėti savo 
gaires, skirtas vartotojams ir prekybininkams, siekiant padėti išvengti apgaulingo, 
klaidinančio arba vartotojams kitaip žalingo turinio prekių ir paslaugų pateikimo rinkai, 
pardavimo ar įsigijimo, o prireikus imtis teisėkūros veiksmų;

4. mano, kad tokiomis gairėmis turėtų būti ne tik siekiama užtikrinti Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų dėl vartotojų apsaugos taikymą, bet ir aktyviai stengiamasi 
greitai parengti atsako į krizę rinkoje priemones;

5. ragina dėti pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą internetinės reklamos veikimo ir 
atskaitomybės už ją srityse bei mano, kad, sprendžiant internetinės reklamos klausimus, 

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).

3 Europos Komisija ir Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) tinklas, bendra BVAS tinklo 
institucijų pozicija dėl siekio užkirsti kelią aferoms ir kovos su nesąžininga verslo veikla interneto 
platformose kilus koronaviruso protrūkiui ES (Stopping scams and tackling unfair business practices on 
online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU).
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platformoms būtinos papildomos gairės, susijusios su profesiniu atidumu ir pareigomis; 
kalbant apie skaidrumo nuostatas, susijusias su reklama, skaitmeniniu nukreipimu ir 
preferencine tvarka, pažymi, kad būtinos naujos priemonės platformų ir vartotojų 
santykių sistemai apibrėžti;

6. primena, kad informacija, pagal kurią atpažįstamos mokamos reklamos arba mokamas 
įtraukimas į reitingą, turėtų būti aiški, nuosekli ir suprantama; siūlo kelti platformoms 
reikalavimą atskleisti mokamos – ypač politinio pobūdžio – reklamos šaltinį;

7. pažymi, kad tikslinė reklama turi būti reglamentuojama griežčiau, pirmenybę teikiant ne 
tokiai įkyriai reklamai, ir kad skaitmeninių paslaugų akto duomenų rinkinyje turėtų būti 
apibrėžtos aiškios ribos, taikytinos sąlygoms, kuriomis nustatoma, kada šiuo tikslu 
leidžiama kaupti duomenis, siekiant užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą;

8. laikosi nuomonės, kad, jeigu reikiami duomenys rodo dideles klaidinančios reklamos 
praktikos bei vykdymo užtikrinimo Sąjungoje ir trečiosiose šalyse veikiančiose 
platformose spragas, esama pagrindo svarstyti papildomas galimybes griežtinti atitiktį 
galiojantiems teisės aktams;

9. mano, kad atitikties galiojantiems teisės aktams griežtinimo priemonės turėtų apimti 
trečiojoje šalyje įsisteigusių reklamos subjektų ir tarpininkų pareigą paskirti teisinį 
atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir kuriam galėtų būti adresuojami prašymai, kad, 
pvz., su apgaulinga ar klaidinančia reklama susidūręs vartotojas turėtų galimybę 
apsiginti teises;

10. pabrėžia, kad Sąjungos ir trečiųjų šalių reklamos subjektams turi būti sudaromos 
vienodos sąlygos; todėl prašo Komisijos įvertinti, kaip Sąjungoje įsisteigusių įmonių, 
veikiančių trečiosiose šalyse, paslaugų teikimą paveiktų abipusės pareigos, kurias 
trečiosios šalys nustatytų reaguodamos į naująsias Sąjungos taisykles, sykiu išsamiau 
informuojant apie tai, kaip teisės aktai dėl vartotojų apsaugos taikomi reklamos 
subjektams iš trečiųjų šalių, mėginantiems patekti į Sąjungos rinką;

11. prašo Komisijos išaiškinti, kokios sankcijos ar kiti suvaržymai Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktais numatyti šiems reklamos tarpininkams ir platformoms tais atvejais, kai jie 
sąmoningai sutinka skelbti apgaulingą ar klaidinančią reklamą;

12. pabrėžia, kad svarbu aiškiai apibrėžti, kas yra apgaulinga ar klaidinanti reklama; 
primena, jog interneto platformos turėtų imtis priemonių ir užtikrinti, kad jos 
nesipelnytų iš apgaulingos ar klaidinančios reklamos, įskaitant nuomonės formuotojų 
rinkodaros turinį, kai neatskleidžiama, kad jis yra apmokamas rėmėjų;

13. pabrėžia, jog skaidrumo reikalavimai turėtų apimti pareigą atskleisti, kas moka už 
reklamą, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius mokėjimus ar bet kurį kitą atlygį, gautą 
paslaugos teikėjų, kad vartotojai būtų apsaugomi nuo nepageidaujamų interneto 
pranešimų;

14. pabrėžia, kad komercinių prekių ir paslaugų reklama ir politinio pobūdžio reklama arba 
viešojo intereso labui skelbiama informacija savo forma ir paskirtimi skiriasi, todėl 
jiems turėtų būti taikomos skirtingos, tačiau viena kitą papildančios gairės ir taisyklės;
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15. prisimindamas ankstesnes pastangas, prašo Komisijos dar labiau peržiūrėti praktiką, kai 
sutarčių, įskaitant galutinio naudotojo licencijos susitarimus, sąlygose (toliau – sutarčių 
sąlygos) naudojami iš anksto suformuluoti standartiniai straipsniai, dėl kurių atskirai iš 
anksto nesusitariama, ir ieškoti būdų užtikrinti, kad jos būtų sąžiningesnės ir atitiktų 
Sąjungos teisės nuostatas, o vartotojams būtų lengviau jas suprasti – taip pat ir 
pasirenkant straipsnius, pagal kuriuos sutikimas būtų grindžiamas išsamesne 
informacija;

16. primena, kad skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų naudojimo apribojimai, 
pvz., techniniai apribojimai, įskaitant sąveikumo apribojimus, arba galutinio naudotojo 
licencijos susitarimuose numatyti apribojimai gali prieštarauti Sąjungos teisės 
nuostatoms, jeigu neatitinka pagrįstų vartotojo lūkesčių, kurių apsauga užtikrinama 
pagal Skaitmeninio turinio direktyvą;

17. pažymi, kad neretai vartotojai su sąlygomis sutinka jų neskaitę; be to, pažymi, jog tais 
atvejais, kai sutarties sąlygose naudotojui numatoma galimybė atsisakyti taikyti tam 
tikrus straipsnius, paslaugų teikėjas gali reikalauti, kad jis tai darytų kiekvieno 
naudojimo atveju, siekdamas paskatinti naudotoją sutikti su tomis sąlygomis;

18. pažymi, kad dauguma atvejų platforma sutarčių sąlygas gali vienašališkai pakeisti 
vartotojui nė nepastebėjus, o dėl to nukenčia vartotojų apsauga, ir ragina užtikrinti 
geresnę vartotojų apsaugą veiksmingomis priemonėmis;

19. prašo Komisijos parengti gaires platformoms, kaip geriau informuoti vartotojus apie 
šias sutarčių sąlygas, pvz., pasirūpinant, kad pasirodytų pranešimas, kuriame būtų 
pateikta svarbiausia informacija apie jas;

20. mano, kad visų sutarčių sąlygų pradžioje turėtų matytis aiškiai ir suprantamai išdėstyta 
sutarčių sąlygų teksto santrauka, įskaitant galimybę lengvai atsisakyti taikyti 
pasirenkamus straipsnius; mano, kad Komisija turėtų parengti tokios santraukos 
šabloną;

21. pabrėžia, jog pagal sutarčių sąlygas turėtų būti veiksmingai užtikrinama, kad dalijimasis 
visais duomenimis su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais būtų grindžiamas 
naudotojo sutikimu, taip pasirūpinant aukšto lygio duomenų apsauga ir saugumu;

22. rekomenduoja užtikrinti, kad bet kurios taisomosios priemonės, susijusios su prieiga 
prie duomenų, būtų taikomos tik siekiant spręsti rinkos nepakankamumo problemas, 
kad jos atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, o vartotojai turėtų 
teisę nesutikti, kad būtų dalinamasi duomenimis, ir jiems būtų numatyti techniniai 
sprendimai, skirti padėti jiems kontroliuoti ir valdyti savo asmeninės informacijos 
srautus bei naudotis teisių gynimo priemonėmis;

23. prašo Komisijos užtikrinti, kad net jeigu vartotojas neduoda sutikimo dalintis 
neoperatyviniais duomenimis su prietaiso gamintoju ar trečiosiomis šalimis arba jį 
atšaukia, jis vis tiek galėtų naudotis visomis pagrindinėmis prijungiamo prietaiso 
funkcijomis; pakartoja, kad galimybės dalintis duomenimis su trečiosiomis šalimis ir šio 
dalijimosi apimties požiūriais sutarčių sąlygos turi būti skaidrios;

24. ragina užtikrinti geresnį vartotojų teisės į informacija grindžiamą sutikimą ir 
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pasirinkimo laisvę pateikiant duomenis įgyvendinimą;

25. pabrėžia, kad direktyvos (ES) 2019/2161, (ES) 2019/770 ir (ES) 2019/771 tebeturi būti 
tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę ir įgyvendintos; prašo Komisijos į tai atsižvelgti 
rengiant papildomas atsako į naujus pokyčius rinkoje priemones;

26. atkreipia dėmesį į populiarėjančias išmaniąsias sutartis, pvz., tas, kuriose 
nesivadovaujant aiškia teisine sistema remiamasi paskirstytojo registro technologijomis;

27. prašo Komisijos įvertinti paskirstytojo registro technologijų, įskaitant išmaniąsias 
sutartis, raidą ir naudojimą – pirmiausia teisėtumo klausimus – ir išmaniųjų sutarčių 
vykdymo užtikrinimą tarpvalstybiniais atvejais, parengti gaires šiuo klausimu, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir vartotojams, o teisėkūros iniciatyvų imtis tik jeigu 
vertinant būtų nustatytos konkrečios spragos;

28. ypač prašo Komisijos atnaujinti savo dabartinį rekomendacinį dokumentą, susijusį su 
Direktyva 2011/83/ES1 (Vartotojų teisių direktyva), kad būtų išaiškinta, ar, jos 
manymu, išmaniosioms sutartims taikoma 3 straipsnio 3 dalies l punkte numatyta 
išimtis, ir, jeigu taip, kokiomis aplinkybėmis, bei išaiškinti klausimą dėl teisės atsisakyti 
sutarties;

29. prašo parengti rekomendacijas dėl tarpvalstybinių sandorių ir galiojančių taisyklių, 
susijusių su notarinio patvirtinimo reikalavimais;

30. pabrėžia, kad visi būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų būti 
pagrįsti įrodymais ir kad jais turėtų būti siekiama pašalinti esamas nepagrįstas interneto 
platformų siūlomų skaitmeninių paslaugų teikimo kliūtis bei užkertamas kelias galimų 
naujų kliūčių atsiradimui, sykiu stiprinant vartotojų apsaugą; mano, kad tokiais 
pasiūlymais turėtų būti siekiama užtikrinti tvarų ir pažangų augimą, atremti 
technologinius iššūkius bei užtikrinti, kad bendroji skaitmeninė rinka būtų teisinga ir 
saugi visiems;

31. sykiu pabrėžia, jog naujieji Sąjungos įsipareigojimai, susiję su platformomis, turi būti 
proporcingi ir aiškaus pobūdžio, kad būtų išvengta bereikalingos reglamentavimo naštos 
ar bereikalingų suvaržymų, grindžiami vartotojų apsaugos ir produktų saugos tikslais, 
užtikrinant vienodas sąlygas įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), 
bei apimti mūsų piliečių sveikatos apsaugą ir saugumą; akcentuoja būtinybę užkirsti 
kelią perteklinio reglamentavimo naudojantis Sąjungos teisės aktais praktikai valstybėse 
narėse;

32. prašo Komisijos išnagrinėti galimybę į skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį 
įtraukti keletą pasiūlymų – taip pat ir dėl sutartyse numatomų teisių teikiant 
skaitmenines paslaugas – kaip pažymima priede išdėstytose rekomendacijose.

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB 
bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS

IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS, SUSIJUSIOS SU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ 
TURINIU

A. PRAŠOMŲ SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ AKTO DOKUMENTŲ RINKINIO 
PASIŪLYMŲ PRINCIPAI IR TIKSLAI

Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį turėtų sudaryti:

 išsamus pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl E. prekybos 
direktyvos peržiūros, siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą ir laisvą skaitmeninių 
paslaugų judėjimą,

 pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl stambių platformų ex ante 
reglamentavimo, kad, vadovaujantis Platformų verslo klientams reglamentu, būtų 
sprendžiami rinkos nepakankamumo ir skaidrumo stiprinimo klausimai,

 pasiūlymai dėl sutartyse numatomų teisių teikiant skaitmenines paslaugas, kuriais būtų 
papildytas skaitmeninių paslaugų aktas. Jie į minėtojo akto dokumentų rinkinį būtų 
įtraukti remiantis šiame priede pateikiamomis rekomendacijomis, kurios buvo 
parengtos atlikus išsamią neseniai priimtų teisinių priemonių vartotojų apsaugos 
srityje perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo analizę bei Reglamento (ES) 
Nr. 910/20141 (eIDAS reglamentas) peržiūrą atsižvelgiant į virtualiosios atpažinties 
technologijų vystymąsi, siekiant užtikrinti didesnį įmonių ir vartotojų elektroninių 
operacijų veiksmingumą.

B. REKOMENDACIJOS

1 rekomendacija. Tikslas

Pasiūlymais turėtų būti siekiama stiprinti civilinės ir komercinės teisės taisykles, taikomas 
veiklą internete vykdantiems verslo subjektams, teikiantiems skaitmenines paslaugas, 
įskaitant, – jei, atlikus išsamų poveikio vertinimą būtų nustatytos konkrečios spragos, – 
civilinės ir komercinės teisės aspektus, susijusius su paskirstytojo registro technologijomis, o 
pirmiausia su išmaniosiomis sutartimis.

Pasiūlymais taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti, kad sutarčių sąlygos būtų suprantamesnės, 
o asmenys turėtų realią galimybę atsisakyti taikyti tam tikrus straipsnius arba išsiderėti 
individualias sąlygas.

2 rekomendacija. Aprėptis

Pasiūlymuose dėl sutartyje numatomų teisių dėmesys turėtų būti skiriamas tik civilinės ir 
komercinės teisės aspektams, nedarant poveikio E. prekybos direktyvai. Jie turėtų būti 
suderinami su reklamos taisyklėmis, išdėstytomis Nesąžiningos komercinės veiklos 
direktyvoje, ir skaitmeniniam turiniui bei skaitmeninėms paslaugoms taikomomis taisyklėmis, 

1 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės 
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama 
Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).
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nustatytomis Skaitmeninio turinio direktyvoje.

3 rekomendacija. Bendrieji principai

Skaidrumo principas
Visos naudojimo sąlygos ar kiti straipsniai turėtų būti lengvai prieinami ir suprantami bei 
išdėstyti aiškiai ir paprastai. Vartotojams turėtų būti pateikiama teisinga ir tinkama 
informacija apie skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų veikimą bei jiems taikomus 
techninius apribojimus, siekiant vengti neteisingos ir klaidinančios reklamos. Jei prijungiamo 
gaminio ar paslaugos veikimas arba optimalus veikimas priklauso nuo vienos ar kelių 
paslaugų, reklamos subjektai ir reklamos tarpininkai turi užtikrinti, kad vartotojas suprastų, 
jog gaminys ar paslauga negali būti naudojami be papildomų paslaugų. Komisija turėtų 
parengti svarbiausių sutarčių arba galutinio naudotojo licencijos susitarimų sąlygų santraukos 
šabloną, kuris matytųsi pradžioje, kad vartotojas galėtų įsivardyti tai, kas svarbiausia, ir 
suprastų savo sutikimo pasekmes.

Teisingumo principas
Visas naudojimo sąlygas ar kitus straipsnius, kurie nėra griežtai būtini skaitmeninei paslaugai 
teikti arba teisiškai privalomi, turėtų būti įmanoma iš dalies pakeisti arba jų turėtų būti galima 
atsisakyti iki sutikimą duodant galutiniam naudotojui (atsisakymo taikyti galimybė).
Pagal tą patį principą įmonės turėtų turėti galimybę apriboti kai kurias paslaugas, jei asmuo 
nusprendžia pasirinkti minėtąją atsisakymo taikyti galimybę, tačiau ne visiškai neleisti 
naudotis skaitmenine paslauga arba su ja susijusiu ar kitaip prie jos prijungtu fiziniu gaminiu 
arba apriboti esminius tos paslaugos ar gaminio elementus.

Teisinio tikrumo principas
Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad visais atvejais, kai, inter alia, sutarčių sąlygoms ir 
išmaniosioms sutartims taikoma teisinė sutarties apibrėžtis, turėtų būti taikomos visos 
reikiamos Vartotojų teisių direktyvoje nustatytos vartotojų apsaugos nuostatos.

Turėtų būti išaiškinta, ar informacija pagrįstu sutikimu gali būti laikoma vien tai, kad 
sutinkama su sąlygomis, taip pat ar skaitmenine paslauga gali būti naudojamasi nesant 
įrodymų, kad galutinis naudotojas yra skaitęs šias naudojimo sąlygas arba kitus straipsnius.

Vykdymo užtikrinimas ir baudos
Valstybės narės turėtų pasirūpinti geresniu vartotojų teisės į informacija pagrįstą sutikimą ir 
pasirinkimo laisvę pateikiant duomenis reklamos subjektams ir reklamos tarpininkams 
įgyvendinimu. Valstybės narės turėtų sudaryti galimybes vartotojams apginti savo teises ir 
apibrėžti baudų taikymo pažeidus taisykles, susijusias su sutartyje numatytomis teisėmis, 
principus bei imtis visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos baudos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
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