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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji 
rinka“
(2020/2018(INL))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos 
vidaus rinkos kūrimo užbaigimo1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Europos 
skaitmeninės ateities formavimas“ (COM(2020)0067),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 14 d. paskirtojo Komisijos nario Thierry Bretono 
prisiimtus įsipareigojimus Europos Parlamente, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 47 ir 54 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės 
reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

A. kadangi elektroninė prekyba daro poveikį kasdieniam žmonių, įmonių ir vartotojų 
gyvenimui Sąjungoje ir kai ji vykdoma sąžiningomis ir reguliuojamomis vienodomis 
sąlygomis, ši prekyba gali teigiamai prisidėti prie bendrosios skaitmeninės rinkos 
potencialo atvėrimo, padidinti vartotojų pasitikėjimą ir suteikti naujiems rinkos 
dalyviams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, naujų rinkos 
galimybių tvariam ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui;

B. kadangi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB2 (Elektroninės 
komercijos direktyva) buvo vienas iš sėkmingiausių Sąjungos teisės aktų ir suformavo 
dabartinę bendrąją skaitmeninę rinką; kadangi Elektroninės komercijos direktyva buvo 
priimta prieš 20 metų ir daugiau nebeatitinka sparčios visų formų elektroninės prekybos 
transformacijos ir plėtros, taip pat daugybės jos įvairių atsirandančių paslaugų, paslaugų 
teikėjų ir iššūkių;

C. kadangi, nepaisant Europos Teisingumo Teismo pateiktų paaiškinimų, poreikį 
neapsiriboti esama reglamentavimo sistema aiškiai pagrindžia fragmentiškas valstybių 
narių požiūris į kovą su neteisėtu turiniu internete, nepakankamas vykdymo 

1 OL C 50 E, 2012 2 21, p. 1.
2 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 (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
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užtikrinimas ir valstybių narių bendradarbiavimo stoka, taip pat tai, kad esama teisinė 
sistema negali skatinti veiksmingo patekimo į rinką ir vartotojų gerovės;

D. kadangi elektroninės prekybos sektorius pasirodė atspariu COVID-19 pandemijos 
sukeltiems socialiniams ir ekonominiams iššūkiams ir atskleidė savo, kaip Europos 
ekonomikos atgaivinimo varomosios jėgos, potencialą; kadangipandemija taip pat 
atskleidė rimtus dabartinės reglamentavimo sistemos trūkumus, dėl kurių reikia imtis 
veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant spręsti nustatytas problemas ir užkirsti kelią jų 
atsiradimui ateityje;

E. kadangi savo 2020 m. vasario 19 d. komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ Komisija įsipareigojo į Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų 
rinkinį įtraukti naujas ir peržiūrėtas taisykles, skirtas interneto platformoms ir 
informacijos paslaugų teikėjui; stiprinti platformų turinio politikos priežiūrą ES; ir 
išnagrinėti ex ante taisykles siekiant užtikrinti, kad didelės platformos, turinčios didelį 
poveikį tinklui ir veikiančios kaip prieigos valdytojai, išliktų sąžiningos ir 
konkurencingos novatoriams, įmonėms ir naujiems rinkos dalyviams; 

Bendrieji principai

1. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pateikti pasiūlymą dėl Skaitmeninių 
paslaugų akto dokumentų rinkinio ir, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 225 straipsniu, ragina Komisiją pateikti tokį dokumentų rinkinį, 
vadovaujantis atitinkamais Sutarčių straipsniais, atsižvelgiant į priede pateiktas 
rekomendacijas;

2. pripažįsta Elektroninės komercijos direktyvoje nustatytos teisinės sistemos svarbą 
plėtojant internetines paslaugas Sąjungoje, ypač jos vidaus rinkos sąlygą, pagal kurią 
buvo nustatyta buveinės šalies kontrolė ir valstybių narių pareiga užtikrinti laisvą 
informacinės visuomenės paslaugų judėjimą;

3. mano, kad pagrindiniai Elektroninės komercijos direktyvos principai, pavyzdžiui, 
vidaus rinkos sąlyga, įsisteigimo laisvė ir draudimas nustatyti bendrosios stebėsenos 
pareigą, turi būti palikti galioti; pabrėžia, kad principas „kas yra neteisėta 
neelektroninėje prekyboje, taip pat yra neteisėta ir elektroninėje prekyboje“, vartotojų 
apsaugos ir naudotojų saugos principai taip pat turėtų tapti pagrindiniais būsimos 
reguliavimo sistemos principais;

4. pabrėžia, kad perspektyvi, išsami ES lygmens sistema ir sąžininga konkurencija yra 
labai svarbios siekiant skatinti Europos mažų platformų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) ir pradedančiųjų įmonių augimą, užkirsti kelią rinkos susiskaidymui ir sudaryti 
Europos įmonėms vienodas sąlygas, kad jos galėtų geriau pasinaudoti skaitmeninių 
paslaugų rinka ir tapti konkurencingesnėmis pasaulio mastu; 

5. mano, kad vidaus rinkoje reikia užtikrinti vienodas sąlygas platformų ekonomikai ir 
tradicinei ne internetu veikiančiai ekonomikai, remiantis vienodomis visų 
suinteresuotųjų šalių – vartotojų ir įmonių – teisėmis ir pareigomis; mano, kad 
darbuotojų, ypač platformų ar bendro vartojimo ekonomikos darbuotojų, socialinės 
apsaugos ir socialinių teisių klausimas turėtų būti tinkamai aptartas konkrečioje 
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priemonėje, kuri papildytų būsimą reglamentavimo sistemą;

6. mano, kad Skaitmeninių paslaugų aktas turėtų būti pagrįstas Sąjungos viešosiomis 
vertybėmis, kuriomis saugomos piliečių teisės, ir juo turėtų būti siekiama skatinti kurti 
turtingą ir įvairią interneto ekosistemą, kurioje būtų teikiamos įvairios internetinės 
paslaugos, sudaryta palanki skaitmeninė aplinka ir teisinis tikrumas, siekiant išnaudoti 
visas bendrosios skaitmeninės rinkos galimybes;

7. mano, kad Skaitmeninių paslaugų aktas suteikia galimybę Sąjungai formuoti 
pagrindinius skaitmeninės ekonomikos aspektus ne tik Sąjungos lygmeniu, bet ir 
nustatyti standartus visam pasauliui;

Pagrindinės teisės 

8. pažymi, kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjams, visų pirma interneto 
platformoms ir socialinių tinklų svetainėms, dėl jų plataus masto gebėjimo aprėpti ir 
daryti įtaką platesnei auditorijai, jos elgsenai, nuomonei ir praktikoms tenka didelė 
socialinė atsakomybė siekiant apsaugoti naudotojus ir plačiąją visuomenę ir užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui jų paslaugomis; 

9. primena, kad pastarojo meto skandalai, susiję su duomenų rinkimu ir pardavimu, 
bendrove „Cambridge Analytica“, melagingomis naujienomis, politine reklama ir 
manipuliavimu bei kita interneto daroma žala (nuo neapykantą kurstančių kalbų iki 
terorizmo transliavimo), parodė, kad reikia persvarstyti galiojančias taisykles ir 
sustiprinti pagrindines teises; 

10. pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti pasiekta pusiausvyra tarp vidaus 
rinkos laisvių ir pagrindinių teisių bei principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje; 

Skaidrumas ir vartotojų apsauga

11. pažymi, kad COVID-19 pandemija parodė, kokie pažeidžiami yra ES vartotojai, 
susidurdami su klaidinančia prekybos praktika, kurią vykdo nesąžiningi prekiautojai, 
internetu parduodantys suklastotus arba neteisėtus produktus, kurie neatitinka Sąjungos 
saugos taisyklių, arba dėl šios praktikos vartotojams nustatomas nepagrįstas ir 
piktnaudžiaujamo pobūdžio kainų didinimas ar kitos nesąžiningos sąlygos;

12. pabrėžia, kad šią problemą dar labiau apsunkina tai, kad dažnai negalima nustatyti šių 
įmonių tapatybės; 

13. mano, kad dabartiniai Elektroninės komercijos direktyvoje nustatyti skaidrumo ir 
informacijos reikalavimai, taikomi informacinės visuomenės paslaugų teikėjams ir jų 
verslo klientams, bei būtinieji komercinių pranešimų informacijos reikalavimai turėtų 
būti iš esmės sugriežtinti;

14. ragina Komisiją, kad ji reikalautų, jog paslaugų teikėjai patikrintų verslo partnerių, su 
kuriais jie palaiko sutartinius komercinius santykius, informaciją ir tapatybę, taip pat 
užtikrintų, kad jų teikiama informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
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15. ragina Komisiją interneto paslaugų teikėjams nustatyti vykdytinus įsipareigojimus, 
kuriais būtų siekiama didinti skaidrumą ir informavimą; mano, kad šie įsipareigojimai 
turėtų būti vykdomi taikant tinkamas, veiksmingas ir atgrasančias sankcijas;

16. pabrėžia, kad reikėtų sustiprinti galiojančius įsipareigojimus, nustatytus Elektroninės 
komercijos direktyvoje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB 
(Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva)3, dėl komercinių pranešimų ir 
skaitmeninės reklamos skaidrumo; atkreipia dėmesį į tai, kad neatidėliotinos vartotojų 
apsaugos problemos, kylančios dėl profiliavimo, tikslingo reklamos nukreipimo ir 
individualizuotos kainodaros, negali būti išspręstos skaidrumo įsipareigojimais ir 
paliktos tik vartotojų pasirinkimui;

Dirbtinis intelektas

17. mano, kad, nors dirbtiniu intelektu grindžiamos paslaugos, kurios šiuo metu 
reglamentuojamos Elektroninės komercijos direktyva, atveria milžiniškas galimybes 
teikti naudą vartotojams ir paslaugų teikėjams, naujuoju Skaitmeninių paslaugų aktu 
taip pat turėtų būti sprendžiamos problemos, susijusios su nediskriminavimo, skaidrumo 
ir algoritmų paaiškinimo užtikrinimu bei atsakomybe; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
stebėti algoritmus ir įvertinti susijusią riziką, naudoti aukštos kokybės ir nešališkus 
duomenų rinkinius, taip pat padėti asmenims gauti prieigą prie įvairaus turinio, 
nuomonių, aukštos kokybės produktų ir paslaugų;

18. mano, kad vartotojai turėtų būti tinkamai informuojami, o jų teisės veiksmingai 
užtikrinamos, kai jie naudojasi automatizuotomis sprendimų priėmimo sistemomis ir 
kitomis novatoriškomis skaitmeninėmis paslaugomis ar taikomosiomis programomis; 
mano, kad vartotojams turėtų būti suteikta galimybė prašyti patikrinti ir ištaisyti galimas 
klaidas, atsiradusias priimant automatizuotus sprendimus, taip pat siekti žalos, 
susijusios su automatizuotų sprendimų priėmimo sistemų naudojimu, atlyginimo; 

Kova su neteisėtu turiniu internete 

19. pabrėžia, kad neteisėtas turinys internete ir jo sklaida kelia didelę grėsmę, kuri mažina 
piliečių pasitikėjimą skaitmenine aplinka, taip pat kenkia klestinčių platformų 
ekosistemų ekonominei plėtrai bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir labai trukdo teisėtų 
skaitmeninių paslaugų rinkų plėtrai;

20. pažymi, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, taikytino visų rūšių neteisėtam ir 
žalingam turiniui ir dezinformacijos internete atvejams; tačiau mano, kad Europos 
lygmeniu labiau suderintas požiūris, pagal kurį atsižvelgiama į įvairių rūšių turinį, 
padidins kovos su neteisėtu turiniu efektyvumą;

21. mano, kad savanoriški veiksmai ir interneto platformų savireguliavimas visoje Europoje 
davė tam tikros naudos, tačiau reikia papildomų priemonių siekiant užtikrinti greitą 

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 (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
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neteisėto turinio internete aptikimą ir pašalinimą;

22. ragina Komisiją spręsti valstybių narių didėjančių nacionalinių taisyklių skirtumų ir jų 
fragmentacijos problemą ir pasiūlyti konkrečias teisėkūros priemones, įskaitant 
pranešimo ir veiksmų mechanizmą, kuriuo naudotojams suteikiama teisė informuoti 
interneto tarpininkus apie galimai neteisėtą turinį internete ar elgesį; mano, kad tokios 
priemonės užtikrintų aukšto lygio naudotojų ir vartotojų apsaugą ir kartu skatintų 
vartotojų pasitikėjimą interneto ekonomika;

23. pabrėžia, kad apsaugos nuo prieglobos tarpininkų teisinės atsakomybės tvarkos 
naudotojų įkeliamo turinio atžvilgiu ir bendro stebėjimo draudimo, nustatyto 
Elektroninės komercijos direktyvos 15 straipsnyje, išlaikymas tebėra aktualus ir turi būti 
išsaugotas;

Elektroninės prekyvietės

24. pažymi, kad nors interneto platformos, pvz., internetinės prekyvietės, buvo naudingos 
tiek mažmenininkams, tiek ir vartotojams, nes padidino pasirinkimą ir sumažino kainas, 
tačiau jos taip pat suteikė pardavėjams, ypač iš trečiųjų šalių, galimybes siūlyti 
produktus, kurie dažnai neatitinka Sąjungos produktų saugos taisyklių ir dėl to 
nepakankamai užtikrinamos vartotojų teisės; 

25. pabrėžia, kad nepriimtina, jog Sąjungos vartotojai susiduria su neteisėtais ir nesaugiais 
produktais, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, ir taip pat turi kitą pavojingą 
poveikį; 

26. ragina Komisiją esamą teisinę spragą, dėl kurios už Sąjungos ribų įsisteigę tiekėjai gali 
internetu Europos vartotojams parduoti produktus, kurie neatitinka Sąjungos saugos ir 
vartotojų apsaugos taisyklių; šiems tiekėjams nėra taikomos sankcijos ir jie neprisiima 
atsakomybės už savo veiksmus, tokiu būdu vartotojams nepalikdami jokių teisinių 
priemonių savo teisėms apginti arba kompensacijai už patirtą žalą gauti; 

Sisteminių platformų ex ante reguliavimas 

27. pažymi, kad šiuo metu kai kurioms rinkoms būdingos didelių platformų, darančių didelį 
poveikį tinklui, savybės, dėl kurių jos gali de facto veikti kaip skaitmeninės ekonomikos 
interneto prieigos valdytojos; 

28. mano, kad vidaus rinkos priemone, kuria šioms didelėms platformoms nustatomos ex 
ante reguliavimo taisomosios priemonės, mažinamos kliūtys patekti į rinką ir 
reguliuojamos didelės platformos, todėl ši priemonė gali padėti atverti rinkas naujiems 
rinkos dalyviams, įskaitant MVĮ ir pradedančiąsias įmones, taip skatinti vartotojų 
pasirinkimą ir didinti inovacijas, nes viso to neįmanoma pasiekti vien tik konkurencijos 
teisės aktų vykdymo užtikrinimo priemonėmis; 

Priežiūra, bendradarbiavimas ir vykdymo užtikrinimas 

29. mano, kad, atsižvelgiant į tarpvalstybinį skaitmeninių paslaugų pobūdį, veiksminga 
priežiūra ir valstybių narių bendradarbiavimas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti 
tinkamą Skaitmeninių paslaugų akto vykdymą; 
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30. mano, kad turėtų būti įsteigta centrinė reguliavimo institucija, kuri būtų atsakinga už 
priežiūrą ir Skaitmeninių paslaugų akto laikymąsi ir turėtų papildomų įgaliojimų spręsti 
tarpvalstybinius klausimus; jai turėtų būti suteikti tyrimo ir vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimai;  

31. mano, kad centrinė reguliavimo institucija, spręsdama sudėtingus tarpvalstybinius 
klausimus, turėtų teikti pirmenybę bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis, glaudžiai 
bendradarbiaujant su nepriklausomų nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų tinklu; 

32. ragina Komisiją sugriežtinti ir modernizuoti galiojančias neteisminio ginčų sprendimo ir 
teisminių veiksmų nuostatas siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam vykdymo 
užtikrinimui ir vartotojų teisių gynimui;  

Baigiamieji aspektai

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas 
Komisijai, Tarybai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS. 
REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

I. BENDRIEJI PRINCIPAI 

Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti prisidedama prie vidaus rinkos stiprinimo užtikrinant 
laisvą skaitmeninių paslaugų judėjimą, tuo pačiu garantuojant aukšto lygio vartotojų apsaugą, 
įskaitant naudotojų saugumo internete didinimą.

Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti užtikrinta, kad internetinė ir tradicinė ekonominė 
veikla būtų traktuojamos vienodai ir vienodomis sąlygomis, visapusiškai atsižvelgiant į 
principą, kad „tai, kas neteisėta ne internete, taip pat yra neteisėta internete“.

Skaitmeninių paslaugų aktu vartotojams ir ekonominės veiklos vykdytojams, ypač labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, turėtų būti užtikrintas teisinis tikrumas ir 
skaidrumas.

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti laikomasi plačios naudotojų ir vartotojų Europos 
pagrindinių teisių sistemos, pavyzdžiui, privatumo, nediskriminavimo, orumo, sąžiningumo ir 
žodžio laisvės apsaugos. 

Skaitmeninių paslaugų aktas turėtų remtis šiuo metu interneto platformoms taikomomis 
taisyklėmis, t. y. Elektroninės komercijos direktyva ir Platformų verslui reglamentu1.

Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį turėtų sudaryti:

 išsami Elektroninės komercijos direktyvos peržiūra, sudaryta iš:
 peržiūrėtos sistemos su aiškiomis išsamaus patikrinimo skaidrumo ir 

informavimo prievolėmis; 
 aiškių ir išsamių procedūrų ir priemonių, susijusių su neteisėto internetinio 

turinio pašalinimu, įskaitant ir suderintą teisiškai privalomą Europos 
pranešimo ir veiksmų mechanizmą; 

 veiksmingos priežiūros, bendradarbiavimo ir sankcijų;
 vidaus rinkos teisinės priemonės, kuria didelėms platformoms, atliekančioms prieigos 

valdytojos vaidmenį skaitmeninėje ekosistemoje, nustatomi ex ante įsipareigojimai, 
papildomi veiksmingu instituciniu vykdymo užtikrinimo mechanizmu.

II. TAIKYMO SRITIS

Siekiant teisinio tikrumo, Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti išaiškinta, kurios 
skaitmeninės paslaugos patenka į jo taikymo sritį. Naujajame teisės akte turėtų būti 
vadovaujamasi horizontaliuoju Elektroninės komercijos direktyvos pobūdžiu ir jis turėtų būti 
taikomas ne tik interneto platformoms, bet ir visoms skaitmeninėms paslaugoms, kurioms 
netaikomi konkretūs teisės aktai. 

1 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl 
verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir 
skaidrumo didinimo (OL L 186, 2019 7 11, p. 57).
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Būsimo Skaitmeninių paslaugų akto teritorinė taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų ir 
trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių ir paslaugų teikėjų veiklą, kai jie Sąjungoje siūlo 
paslaugas ar prekes vartotojams ar naudotojams.

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti išlaikyta Elektroninės komercijos direktyvos priede 
nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, visų pirma leidžianti nukrypti nuostata dėl sutartinių 
įsipareigojimų, susijusių su vartotojų sutartimis.

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti palikta galimybė valstybėms narėms nustatyti 
aukštesnį vartotojų apsaugos lygį ir siekti teisėtų viešojo intereso tikslų, vadovaujantis ES 
teise. 

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti nuosekliai apibrėžta, kaip jo nuostatos siejasi su 
kitomis teisinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvam 
paslaugų judėjimui, siekiant išaiškinti teisinį režimą, taikomą profesinėms ir neprofesinėms 
paslaugoms visuose sektoriuose, įskaitant veiklą, susijusią su transporto paslaugomis ir 
trumpalaike nuoma, kai reikalingas paaiškinimas. 

Skaitmeninių paslaugų akte taip pat turėtų būti nuosekliai išaiškinta, koks yra jo nuostatų 
ryšys su neseniai priimtomis geografinio blokavimo, produktų saugos ir vartotojų apsaugos 
taisyklėmis.

Skaitmeninių paslaugų aktas turėtų būti taikomas nedarant poveikio taisyklėms, nustatytoms 
kituose dokumentuose, pavyzdžiui, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente2, Autorių 
teisių direktyvoje3 ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje4.

III. APIBRĖŽTYS

Skaitmeninių paslaugų akto apibrėžtyse turi būti:  

 paaiškinta, kokiu mastu naujoms skaitmeninėms paslaugoms, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos tinklams, bendro vartojimo ekonomikos paslaugoms, paieškos sistemoms, 
belaidžio interneto zonoms, internetinei reklamai, debesijos paslaugoms, turinio 
pristatymo tinklams ir domenų vardų paslaugoms, taikomas Skaitmeninių paslaugų aktas; 

 paaiškintas turinio prieglobos tarpininkų (teksto, vaizdų, vaizdo ar garso turinio) ir taip 
pat komercinių elektroninių prekyviečių (parduodančių fizines prekes) pobūdis;  

2 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).

3 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/790 dėl 
autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies 
keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB (OL L 130, 2019 5 17, p. 92).

4 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių 
narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).
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 aiškiai atskirta komercinė veikla ir už atlygį teikiamas turinys ar sandoriai, kurie taip pat 
apima reklamos ir rinkodaros praktiką, nuo nekomercinės veiklos ir turinio;   

 paaiškinta, kas patenka į neteisėto turinio apibrėžties taikymo sritį, aiškiai nurodant, kad 
neteisėto turinio apibrėžtis taip pat taikoma ES vartotojų apsaugos, produktų saugos 
taisyklių pažeidimams arba maisto ar tabako gaminių ir suklastotų vaistų siūlymui ar 
pardavimui; 

 apibrėžtas sistemos operatorius nustatant aiškius ekonominius rodiklius, kurie leistų 
reguliavimo institucijoms nustatyti platformas, atliekančias prieglobos valdytojo sisteminį 
vaidmenį interneto ekonomikoje; tokiais rodikliais galėtų būti išanalizuota, ar įmonė 
aktyviai veikia daugiašalėse rinkose, jos tinklo dydis (naudotojų skaičius), jos finansinis 
pajėgumas, prieiga prie duomenų, vertikali integracija, jos veiklos svarba trečiųjų šalių 
prieigai prie tiekimo ir rinkų ir kt. 

IV. IŠSAMAUS PATIKRINIMO PRIEVOLĖS 

Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti nustatytos aiškios išsamaus patikrinimo skaidrumo ir 
informavimo prievolės; dėl šių prievolių neturėtų būti sukuriamos jokios nuo galiojančios 
atsakomybės tvarkos ir antrinės atsakomybės, nustatytos Elektroninės komercijos direktyvos 
12, 13 ir 14 straipsniuose, leidžiančios nukrypti nuostatos ar taikomos naujos išimtys ir 
prievolės turėtų apimti toliau aprašytus aspektus. 

1. Bendri informacijos reikalavimai  

Peržiūrėtomis nuostatomis turėtų būti sugriežtinti bendrieji informacijos reikalavimai, 
nustatant šiuos reikalavimus:

 reikėtų sugriežtinti Elektroninės komercijos direktyvos 5 straipsnyje nustatytus 
informacijos reikalavimus ir pradėti taikyti principą „pažink savo verslo klientą“; 
paslaugų teikėjai turėtų patikrinti verslo partnerių tapatybę, įskaitant bendrovės 
registracijos numerį arba kitas lygiavertes tapatybės nustatymo priemones, įskaitant, jei 
reikia, jų tikrojo savininko patikrintą nacionalinę tapatybę; ši informacija turėtų būti tiksli 
ir atnaujinta, o paslaugų teikėjams neturi būti leidžiama teikti savo paslaugų, jei verslo 
kliento tapatybė yra neteisinga, klaidinga ar dėl kitos priežasties negaliojanti; 

 ši priemonė turėtų būti taikoma tik įmonių tarpusavio santykiams ir neturėtų daryti 
poveikio naudotojų teisėms pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, taip pat teisei 
į anonimiškumą internete arba būti nenustatytu naudotoju; naujais bendraisiais 
informacijos  reikalavimais turėtų būti peržiūrėti ir dar labiau sustiprinti Elektroninės 
komercijos direktyvos 5 ir 10 straipsniai siekiant, kad šios priemonės būtų suderintos su 
informacijos  reikalavimais, nustatytais neseniai priimtuose teisės aktuose, ypač 
Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvoje5, Vartotojų teisių direktyvoje ir Platformų 

5 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse 
su vartotojais, su naujausiais pakeitimais, padarytais 2019 m. lapkričio 27d. 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 
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verslui reglamente.

2. Sąžiningos sutarties sąlygos ir bendrosios sąlygos 

Skaitmeninių paslaugų akte turi būti reikalaujama, kad paslaugų teikėjai patvirtintų sąžiningas 
ir skaidrias sutarčių sąlygas ir bendrąsias sąlygas, atitinkančias nors šiuos reikalavimus:

 sutarties sąlygose ir bendrosiose sąlygose aiškiai nustatyti, kad paslaugų teikėjai 
nesaugos neteisėto turinio; 

 sutarties sąlygose ir bendrosiose sąlygose aiškiai nurodyti, kas pagal Sąjungos arba 
nacionalinę teisę, taikomą teikiamai (-oms) paslaugai (-oms), laikoma neteisėtu turiniu; 

 aiškia ir suprantama kalba apibrėžti aiškias ir nedviprasmiškas sutarties sąlygas ir 
bendrąsias sąlygas;

 užtikrinti, kad sutarties sąlygos ir bendrosios sąlygos atitiktų šiuos ir visus informacijos 
reikalavimus, nustatytus Sąjungos teisėje, įskaitant Nesąžiningų sutarties sąlygų 
direktyvą, Vartotojų teisių direktyvą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

 sutarties sąlygose ir bendrosiose sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti tikslius jų 
naudojamų dirbtinio intelekto sistemų parametrus ir tai, kaip jie gali daryti įtaką 
naudotojų pasirinkimui ar elgesiui, taip pat tų parametrų priežastis ir svarbą, palyginti 
su kitais parametrais.

3. Komercinių pranešimų skaidrumo reikalavimai

 Peržiūrėtomis nuostatomis turėtų būti sugriežtinti dabartiniai skaidrumo reikalavimai, 
taikomi komerciniams pranešimams, nustatant pritaikyto skaidrumo ir standartizuoto 
skaidrumo principus. 

 Remiantis Elektroninės komercijos direktyvos 6 straipsniu, naujosiomis priemonėmis 
turėtų būti sukurta nauja platformos ir vartotojų santykių sistema dėl skaidrumo 
nuostatų, susijusių su reklama, skaitmeniniu skatinimu ir lengvatinėmis sąlygomis; 
mokama reklama arba mokamas rodymas paieškos rezultatų reitinge turėtų būti 
nurodyti aiškiai, glaustai ir suprantamai. 

 Skaidrumo reikalavimai turėtų apimti prievolę atskleisti, kas moka už reklamą, įskaitant 
tiesioginius ir netiesioginius mokėjimus arba visas kitas paslaugų teikėjų gautas lėšas; 
šie reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi platformoms, net jei jos įsisteigusios 
trečiosiose šalyse; vartotojams ir valdžios institucijoms turi būti suteikta teisė nustatyti, 
kas turi būti laikomas atsakingu, pavyzdžiui, už apgaulingą ar klaidinančią reklamą.

 Elektroninės komercijos direktyvos 7 straipsnį reikėtų peržiūrėti, siekiant apsaugoti 
vartotojus nuo neužsakytų komercinių interneto pranešimų.

4. Dirbtinis intelektas ir mašinų mokymasis 

taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, p. 7).
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Peržiūrėtose nuostatose turėtų būti:

 nustatytos išsamios nediskriminavimo, skaidrumo, priežiūros ir algoritmų, skirtų 
dirbtiniu intelektu grindžiamoms paslaugoms, rizikos vertinimo taisyklės, siekiant 
užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų apsaugą;

 nustatyti aiškūs atskaitomybės, atsakomybės ir žalos atlyginimo mechanizmai, kad 
būtų galima reaguoti į potencialią žalą, kurią gali sukelti dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų ir mašinų mokymosi priemonių naudojimas;

 nustatytas standartizuotosios saugos ir saugumo principas.

5. Sankcijos 

Išsamaus patikrinimo nuostatų laikymasis turėtų būti sugriežtintas veiksmingomis, 
proporcingomis ir atgrasančiomis sankcijomis, įskaitant baudų skyrimą. 

V. PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU KOVA SU NETEISĖTU TURINIU INTERNETE 

Skaitmeninių paslaugų aktas turėtų suteikti aiškumo ir gaires, kaip kovoti su neteisėtu turiniu 
internete. Peržiūrėtose Elektroninės komercijos direktyvos taisyklėse turėtų būti:

 paaiškinta, kad bet koks neteisėto turinio pašalinimas ar prieigos prie jo panaikinimas 
neturėtų daryti poveikio naudotojų ir vartotojų pagrindinėms teisėms ir jų teisėtiems 
interesams; 

 sustiprintas pagrindinis interneto tarpininkų vaidmuo sudarant palankesnes sąlygas 
viešoms diskusijoms ir laisvai faktų, nuomonių ir idėjų sklaidai;

 išlaikytas pagrindinis teisinis principas, kad interneto tarpininkai neturėtų būti 
tiesiogiai atsakingi už savo naudotojų veiksmus ir kad interneto tarpininkai gali toliau 
moderuoti teisėtą turinį sąžiningomis ir skaidriomis paslaugų teikimo sąlygomis, jei 
šios sąlygos taikomos nediskriminuojant;

 nustatytas naujas turinio moderavimo procedūrų ir priemonių, susijusių su neteisėto 
turinio internete šalinimu, skaidrumas ir nepriklausoma priežiūra; tokių sistemų ir 
procedūrų auditą ir testavimą turėtų atlikti nepriklausomos institucijos. 

1. Pranešimo ir veiksmų mechanizmas 

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti nustatytas suderintas ir teisiškai vykdytinas pranešimo 
ir veiksmų mechanizmas, pagrįstas aiškiais procesais ir tiksliais kiekvieno pranešimo ir 
veiksmų procedūros etapo terminais.  Šis pranešimo ir veiksmų mechanizmas turėtų:

 būti taikomas neteisėtam turiniui ar elgesiui internete; 
 reitinguoti skirtingus paslaugų teikėjų tipus, sektorius ir (arba) neteisėtą turinį; 
 sukurti lengvai prieinamas, patikimas ir patogias naudoti procedūras;
 naudotojams sudaryti sąlygas be kliūčių elektroninėmis priemonėmis pranešti 

interneto tarpininkams apie galimai neteisėtą turinį ar elgesį internete; 
 suprantamai paaiškinti galiojančias sąvokas ir procesus, pavyzdžiui, „skubus 

veiksmas“, „faktinės žinios ir informuotumas“, „tiksliniai veiksmai“, „pranešimų 
formatai“ ir „pranešimų galiojimas“; 

 užtikrinti, kad dėl pranešimų nebūtų automatiškai sukeliama teisinė atsakomybė ir kad 
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dėl jų nebūtų nustatytas joks pašalinimo reikalavimas, taikomas konkretiems turinio 
elementams arba teisėtumo vertinimui;  

 apibrėžti reikalavimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad pranešimai būtų geros kokybės, 
kad būtų galima greitai pašalinti neteisėtą turinį; pagal šį reikalavimą turėtų būti 
pateiktas pranešimo teikėjo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, nuoroda (URL) į 
tariamai neteisėtą turinį, nurodant reikalavimo priežastį, įskaitant paaiškinimą, kodėl 
pranešimo teikėjas mano, kad turinys yra neteisėtas, ir prireikus, priklausomai nuo 
turinio rūšies, papildomi reikalavimo įrodymai; 

 leisti pateikti anoniminius skundus; 
 kai skundas nėra anoniminis, apsvarstyti galimybę pateikti sąžiningumo deklaraciją, 

kuria patvirtinama, kad pateikta informacija yra tiksli; 
 nustatyti apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias naudotojų, kurie sistemingai ir 

pakartotinai ir mala fide pateikia neteisingus arba įžeidžiančius pranešimus, 
piktnaudžiavimui;

 nustatyti prievolę interneto tarpininkams patikrinti turinį, apie kurį pranešta, ir pateikti 
pagrįstą sprendimą pranešimo teikėjui ir turinį įkėlusiam asmeniui; 

 numatyti teisių gynimo priemones, kad būtų galima užginčyti sprendimą pateikiant 
kontrapranešimą, įskaitant atvejus, kai turinys buvo pašalintas automatiniais 
sprendimais, išskyrus atvejus, kai toks kontrapranešimas prieštarautų teisėsaugos 
institucijų atliekamam tyrimui. 

2. Neteisminis ginčų sprendimas, susijęs su pranešimo ir veiksmų mechanizmais 

 Interneto tarpininko priimtame sprendime dėl to, ar imtis veiksmų dėl turinio, kuris 
pažymėtas kaip neteisėtas, turėtų būti aiškiai pagrįsti veiksmai, kurių imtasi dėl to 
konkretaus turinio. Pranešimo teikėjas, jei jį galima nustatyti, turėtų gauti gavimo 
patvirtinimą ir pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kokių tolesnių veiksmų imtasi dėl 
pranešimo.

 Turinio, kuris pažymėtas kaip neteisėtas, teikėjai turėtų būti nedelsiant informuojami 
apie pranešimą ir, atsižvelgiant į tai, apie priežastis ir priimtus sprendimus pašalinti 
turinį arba panaikinti prieigą prie jo; visos šalys turėtų būti tinkamai informuotos apie 
visas prieinamas teisines galimybes ir mechanizmus šiam sprendimui užginčyti.

 Visos suinteresuotosios šalys turėtų turėti teisę užginčyti sprendimą, pateikdamos 
kontrapranešimą ir pasinaudodamos neteisminiu ginčų sprendimo mechanizmu; todėl 
Elektroninės komercijos direktyvos 17 straipsnio taisyklės turi būti peržiūrėtos. 

 Jei teisių gynimo priemonėmis ir kontrapranešimu nustatoma, kad veikla ar 
informacija, apie kurią pranešta, nėra neteisėta, interneto tarpininkas turėtų nepagrįstai 
nedelsdamas atkurti pašalintą turinį arba leisti naudotojui pakartotinai įkelti turinį, 
nedarant poveikio platformos paslaugų teikimo sąlygoms.

 Neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai jokiu būdu neturėtų daryti poveikio 
susijusių šalių teisėms inicijuoti teismo procesą. 

3. Pranešimo ir veiksmų mechanizmo skaidrumas 

Pranešimo ir veiksmų mechanizmai turėtų būti skaidrūs ir prieinami visoms 
suinteresuotosioms šalims; todėl interneto tarpininkai turėtų būti įpareigoti skelbti metines 
ataskaitas, kuriose būtų pateikiama informacija apie:

 visų pranešimų, gautų pagal pranešimo ir veiksmų sistemą, skaičių ir turinio, su kuriuo 



PR\1203712LT.docx 15/21 PE648.474v02-00

LT

jie susiję, rūšis;
 skelbimus pateikusių subjektų rūšis (privatūs asmenys, organizacijos, korporacijos, 

patikimi pranešėjai ir kt.) ir bendrą jų skelbimų skaičių;
 informaciją apie neteisėto turinio pobūdį arba pažeidimo, dėl kurio jis buvo pašalintas, 

rūšį;
 interneto tarpininkų gautų ginčijamų sprendimų skaičių ir tai, kaip jie buvo 

nagrinėjami;
 prieglobos tarpininko taikyto turinio moderavimo modelio, taip pat bet kokio 

algoritminio sprendimų priėmimo, kuris turi įtakos turinio moderavimo procesui, 
aprašymas.

4. Apsaugos taisyklės Elektroninės komercijos direktyvos 12, 13 ir 14 straipsniuose 

Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti apsaugotas ir išlaikytas šiuo metu galiojantis ribotas 
atleidimas nuo antrinės atsakomybės, taikomas informacinės visuomenės paslaugų teikėjams 
(interneto tarpininkams), numatytas galiojančios Elektroninės komercijos direktyvos 12, 13 ir 
14 straipsniuose. 

5. Aktyvios ir pasyvios interneto prieglobos

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti sprendžiama nepakankamo teisinio tikrumo problema, 
susijusi su aktyvių ir pasyvių interneto prieglobų samprata. Peržiūrėtose priemonėse turėtų 
būti išaiškinta, ar dėl prieglobos paslaugų teikėjų, atliekančių redakcines funkcijas ir taikančių 
tam tikrą duomenų kontrolės lygį, intervencijų, kai konkretus turinys žymimas, 
organizuojamas, reklamuojamas, optimizuojamas, pateikiamas ar kitaip kuruojamas siekiant 
pelno ir tai prilygsta trečiosios šalies turinio priskyrimui kaip savo turiniui (kaip jį vertina 
vidutiniai naudotojai arba vartotojai), turėtų būti prarastos apsaugos taisyklių nuostatos, nes 
vykdomos veiklos pobūdis yra labai aktyvus. 

6. Bendro stebėjimo draudimas. Elektroninės komercijos direktyvos 15 straipsnis

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti išlaikytas bendro stebėjimo prievolės draudimas, 
vadovaujantis dabartinės Elektroninės komercijos direktyvos 15 straipsniu. Bendro stebėjimo 
prievolės neturėtų būti taikomos interneto tarpininkams.

VI. INTERNETINĖS PREKYVIETĖS 

Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti pasiūlytos konkrečios internetinių prekyviečių, kuriose 
vartotojams internetu parduodami produktai ir paslaugos, taisyklės. 

Šios taisyklės turėtų:

 būti taikomos visiems subjektams, kurie Sąjungoje siūlo paslaugas ir (arba) produktus 
vartotojams, įskaitant tuos subjektus, kurie yra įsisteigę už Sąjungos ribų; 

 atskirti internetines prekyvietes nuo kitų rūšių paslaugų teikėjų, įskaitant kitą 
papildomą tarpininkavimo veiklą, susijusią su ta pačia bendrovės veikla; jei viena iš 
bendrovės teikiamų paslaugų atitinka kriterijus, būtinus, kad ją būtų galima laikyti 
prekyviete, taisyklės turėtų būti visapusiškai taikomos tik tai verslo daliai, 
neatsižvelgiant į tos bendrovės vidaus struktūrą;
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• užtikrinti, kad internetinėse prekyvietėse būtų aiškiai nurodyta, kurioje šalyje tiekiami 
produktai ar teikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar juos teikia ta prekyvietė, 
trečioji šalis ar pardavėjas, įsisteigęs Sąjungoje ar už jos ribų;

• užtikrinti, kad internetinės prekyvietės pašalintų bet kokią tiekėjo arba pirkėjų pateiktą 
klaidinančią informaciją, įskaitant klaidinančias garantijas ir tiekėjo pareiškimus; 

 Sąjungos skubaus informavimo sistemoms arba vartotojų apsaugos institucijoms 
nustačius, kad gaminiai yra nesaugūs, turėtų būti privaloma šiuos gaminius pašalinti iš 
rinkos per 24 valandas;

 įpareigoti internetines prekyvietes informuoti vartotojus apie visus saugos klausimus ir 
visus veiksmus, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti, kad atšaukimas vyktų 
veiksmingai; 

 išspręsti internetinių prekyviečių atsakomybės klausimą, kai platformos turi lemiamą 
įtaką tiekėjams ir esminiams ekonominių sandorių elementams, pavyzdžiui, mokėjimo 
priemonėms, kainoms, standartinėms sąlygoms ar elgesiui, kuriuo siekiama Europos 
rinkoje vartotojui sukurti palankias sąlygas prekių pardavimui, ir kai Sąjungoje nėra 
įsisteigusio gamintojo, importuotojo ar platintojo, kuris galėtų būti laikomas 
atsakingu; 

 spręsti internetinių prekyviečių atsakomybės klausimą, jei internetinė prekyvietė 
neinformavo vartotojo, kad trečioji šalis yra faktinis prekių tiekėjas ar paslaugų 
teikėjas, todėl tokiu atveju prekyvietė tampa pagal sutartį atsakinga vartotojui; 
atsakomybės klausimas taip pat turėtų būti išnagrinėtas tuo atveju, kai prekyvietė 
pateikia klaidinančią informaciją, garantijas ar pareiškimus; 

• išnagrinėti galimybę išplėsti kai kurių elektroninės prekybos mažmenininkų ir 
Komisijos prisiimtą įsipareigojimą greičiau pašalinti pavojingus produktus iš prekybos 
pagal savanorišką įsipareigojimų sistemą, vadinamą įsipareigojimu dėl produktų 
saugos, ir nurodyti, kurie iš tų įsipareigojimų galėtų tapti privalomi.

VII. SISTEMINIŲ PLATFORMŲ EX ANTE REGULIAVIMAS

Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti parengtas pasiūlymas, kuriuo būtų siekiama užtikrinti, 
kad sisteminis tam tikrų interneto platformų vaidmuo nekeltų pavojaus vidaus rinkai 
nesąžiningai pašalinant novatoriškus naujus rinkos dalyvius, įskaitant MVĮ. 

Todėl Skaitmeninių paslaugų akte visų pirma turi būti:

 sukurtas ex ante mechanizmas, skirtas užkirsti kelią (o ne tik ištaisyti) nesąžiningam 
sisteminių platformų elgesiui rinkoje skaitmeniniame pasaulyje, remiantis Platformų 
verslui reglamentu; toks mechanizmas turėtų leisti reguliavimo institucijoms taikyti 
šioms bendrovėms taisomąsias priemones, kad būtų išspręstos rinkos nepakankamumo 
problemos, nenustatant, kad buvo pažeistos reguliavimo taisyklės;

 suteikti reguliavimo institucijoms įgaliojimus paskelbti nurodymus, kad įmonėms, 
pripažintoms „sisteminėmis platformomis“, inter alia, būtų uždrausta vykdyti šią 
veiklą: diskriminuoti tarpininkavimo paslaugų srityje; apsunkinti duomenų naudojimą 
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siekiant sudaryti kliūtis trečiosioms šalims patekti į rinką; ir taikyti praktiką, kuria 
siekiama susaistyti vartotojus; įmonėms turėtų būti suteikta galimybė įrodyti, kad 
atitinkamas elgesys yra pagrįstas, tačiau joms turėtų tekti ir prievolė tai įrodyti; 

 paaiškinti, kad kai kurios reguliavimo priemonės turėtų būti taikomos visoms 
sisteminėms platformoms, nereikalaujant, kad reguliavimo institucija priimtų 
sprendimą, pavyzdžiui, uždrausti sisteminėms platformoms sau taikyti palankesnes 
sąlygas arba taikyti bet kokią praktiką, kuria siekiama, kad vartotojams būtų sunkiau 
pakeisti tiekėją, arba taikyti kitokias diskriminacijos formas, dėl kurių kitos įmonės 
pašalinamos arba joms sudaromos nepalankios sąlygos; 

 suteikti reguliavimo institucijoms įgaliojimus priimti laikinąsias priemones ir skirti 
baudas sisteminėms platformoms, kurios nesilaiko joms nustatytų įvairių reguliavimo 
įpareigojimų;

 užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų 
teisių, pareigų ir principų, įskaitant duomenų kiekio mažinimą, tikslo ribojimą, 
pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, teisinių duomenų tvarkymo 
pagrindų;

 nustatyti aukšto lygio sąveikumo priemones, pagal kurias reikalaujama, kad sisteminės 
platformos dalytųsi tinkamomis priemonėmis, duomenimis, ekspertinėmis žiniomis ir 
ištekliais, kad būtų sumažinta naudotojų ir vartotojų susaistymo su viena sistemine 
platforma rizika ir ribojamas naudotojams taikomas dirbtinis įpareigojimas naudotis 
viena sistemine platforma, nenumatant jokių galimybių ar paskatų keisti skaitmenines 
platformas ar interneto ekosistemas. Komisija, įgyvendindama šias priemones, turėtų 
išnagrinėti įvairias technologijas ir atviruosius standartus bei protokolus, įskaitant 
galimybę sukurti mechaninę sąsają (programų sąsają), kuria būtų sudarytos sąlygas 
konkuruojančių platformų naudotojams patekti į sisteminę platformą ir su ja keistis 
informacija.  

VIII. PRIEŽIŪRA, BENDRADARBIAVIMAS IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti sustiprinta vidaus rinkos sąlyga, kuri yra bendrosios 
skaitmeninės rinkos pagrindas, ją papildant nauju bendradarbiavimo mechanizmu, kuriuo 
siekiama pagerinti valstybių narių, visų pirma buveinės šalies, kurioje įsisteigęs paslaugų 
teikėjas, ir priimančiosios šalies, kurioje paslaugų teikėjas siūlo savo paslaugas, 
bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą. 

Skaitmeninių paslaugų akto priežiūra ir vykdymo užtikrinimas turėtų būti gerinami įsteigiant 
centrinę reguliavimo instituciją, kuri turėtų prižiūrėti, kaip laikomasi Skaitmeninių paslaugų 
akto ir gerinti išorės stebėseną, platformų veiklos tikrinimą ir geresnį vykdymo užtikrinimą. 

Centrinė reguliavimo institucija, spręsdama sudėtingus tarpvalstybinius klausimus, turėtų teikti 
pirmenybę bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis. Tuo tikslu ji turėtų dirbti kartu su 
nepriklausomų nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų tinklu ir turėti išsamius ir plačius 
vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, kad galėtų imtis iniciatyvų ir tirti tarpvalstybinius 
sisteminius klausimus.

Centrinė reguliavimo institucija turėtų koordinuoti įvairių institucijų, sprendžiančių neteisėto 
turinio internete klausimus, darbą, užtikrinti reikalavimų laikymąsi, skirti baudas ir atlikti 
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tarpininkų ir platformų auditą. 

Centrinė reguliavimo institucija turėtų teikti ataskaitas Sąjungos institucijoms ir tvarkyti 
platformų rezultatų suvestinę, kurioje būtų pateikiama aktuali informacija apie interneto 
platformų veiklos rezultatus.

Skaitmeninių paslaugų aktu į Elektroninės komercijos direktyvos 16 straipsnį taip pat turėtų 
būti įtraukti nauji vykdymo užtikrinimo elementai, susiję su savireguliacija.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Svarbu pripažinti esminį Elektroninės komercijos direktyvos vaidmenį skatinant e. prekybą 
Europoje. Nuo 2000 m., kai buvo priimta direktyva, ji tapo bendrosios skaitmeninės rinkos 
kertiniu akmeniu, kuris, vis labiau didėjant ekonomikos ir visuomenės skaitmeninimui, dabar 
turėtų būti tapęs viso vidaus rinkos projekto pagrindu. 

Tačiau, praėjus 20 metų, atsirado naujų ekonominių galimybių ir iššūkių. Siekiant pašalinti 
esamus neaiškumus ir išspręsti problemas, buvo priimtos naujos informacinės visuomenės 
paslaugų teikimo taisyklės. Be to, daug naujų skaitmeninių paslaugų išsivystė į platesnę sritį 
nei apima galiojančių ES teisės aktų sistema, nepaisant Teisingumo Teismo pastangų 
užpildyti kai kurias esamas teisines spragas.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija įsipareigojo pateikti naują Skaitmeninių paslaugų akto 
dokumentų rinkinį, šiuo pranešimu siekiama Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetui pateikti gaires dėl Elektroninės komercijos direktyvos reformos ir 
konkrečių rekomendacijų dėl svarbiausių tokios reformos elementų ir dėl galimos būsimo 
Skaitmeninių paslaugų akto, apie kurį Komisija paskelbė savo 2020 m. vasario mėn. 
komunikate dėl skaitmeninės strategijos, taikymo srities ir turinio.

Todėl pranešėjas kaip galėdamas plačiau ir skaidriau konsultavosi, siekdamas užtikrinti, kad 
pranešime būtų sprendžiamos tikros problemos ir jis sukeltų kuo mažiau nereikalingų 
nenumatytų pasekmių.

Pranešėjas rekomenduoja išlaikyti e. prekybos pagrindų principus tais atvejais, kai nėra 
pakankamai įrodymų, pateisinančių jų keitimą, pavyzdžiui, vidaus rinkos sąlygą ir atleidimą 
nuo atsakomybės už neteisėtą turinį internete tam tikrų platformų naudai ir tam tikromis 
sąlygomis.

Tačiau, atsižvelgdamas į didėjančią interneto platformų svarbą ir į keitimosi nuomonėmis su 
ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais rezultatus, pranešėjas pažymi, kad reikia užtikrinti 
geresnę vartotojų apsaugą ir neleisti kilti bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymo 
rizikai.

Remdamasis savo paties atliktu Elektroninės komercijos direktyvos vertinimu, pranešėjas 
siūlo keletą direktyvos patobulinimų ir konkrečių pasiūlymų dėl būsimų Skaitmeninių 
paslaugų akto nuostatų. Rekomendacijos pateikiamos suskirstytos į kelias pagrindines 
grupes. 

Bendrieji principai
Pranešėjas siūlo taikyti tokį požiūrį, pagal kurį Skaitmeninių paslaugų aktas būtų paremtas 
šiuo metu interneto skaitmeninėms paslaugoms taikomomis taisyklėmis, t. y. Elektroninės 
komercijos direktyva ir Platformų verslui reglamentu.

Jis taip pat mano, kad pagrindiniai Elektroninės komercijos direktyvos principai, pavyzdžiui, 
vidaus rinkos sąlyga, įsisteigimo laisvė ir draudimas nustatyti bendro stebėjimo prievolę, turi 
būti papildyti principu „tai, kas neteisėta ne internete, taip pat yra neteisėta internete“, taip pat 
vartotojų apsauga ir naudotojų sauga.
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Taikymo sritis 
Pranešėjas siūlo nustatyti, kad Skaitmeninių paslaugų aktas apimtų visas skaitmenines 
paslaugas ir nebūtų skirtas vien interneto platformoms. Jis taip pat turėtų būti taikomas 
įmonėms, kurios nėra įsisteigusios ES, tačiau savo paslaugas teikia ES vartotojams.

Apibrėžtys 
Elektroninės prekybos direktyvos taikymo sritį nustatančios apibrėžtys laikui bėgant pasirodė 
esančios tvirtos ir tinkamos taikyti įvairiems skaitmeninio verslo modeliams. Tačiau reikia tam 
tikro aiškumo dėl naujų skaitmeninių paslaugų, todėl ir pranešėjas siūlo patikslinti esamas 
Elektroninės komercijos direktyvoje pateiktas apibrėžtis ir prireikus įtraukti naujus elementus, 
kad būtų užpildytos esamos spragos.

Išsamaus patikrinimo prievolės 
Pranešėjas siūlo Skaitmeninių paslaugų aktu nustatyti aiškius išsamaus patikrinimo skaidrumo 
ir informacijos reikalavimus. Naujais elementais turėtų būti pagerinti bendrieji informacijos  
reikalavimai, nustatytos sąžiningos sutarčių sąlygos ir bendrosios sąlygos, taip pat 
sugriežtinti komercinių pranešimų skaidrumo reikalavimai. Tas priemones reikėtų 
sustiprinti nustačius veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas.

Dirbtinis intelektas
Pranešėjas mano, kad, siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Skaitmeninių 
paslaugų akte turėtų būti tinkamai sprendžiami klausimai, susiję su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, skaidrumas, atskaitomybė, rizikos vertinimas ir 
atsakomybė.

Kova su neteisėtu turiniu internete 
Pranešėjas mano, kad Skaitmeninių paslaugų aktas turėtų suteikti aiškumo ir gairių, kaip 
kovoti su neteisėtu turiniu internete. 

Turėtų būti išlaikyta šiuo metu Elektroninės komercijos direktyvoje nustatyta skaitmeninėms 
platformoms taikoma atsakomybės netaikymo logika (12–14 straipsniai: paprasto perdavimo 
kanalo, spartinimo ir informacijos pateikimo internete paslaugos), kadangi ji yra sėkminga, ir 
direktyvos 15 straipsnis. Siekiant pagerinti taisyklių efektyvumą, į Skaitmeninių paslaugų 
aktą turėtų būti įtraukta išsami pranešimo ir veiksmų proceso sistema, kurioje būtų 
numatytos išsamios nuostatos dėl keitimosi pranešimais ir jų vertinimo. 

Pranešėjas pritarė šiam požiūriui ir parengė išsamias rekomendacijas dėl tikslių teisių, 
pareigų, procesų ir kiekvienam pranešimo ir veiksmų procedūros etapui nustatytų laiko 
terminų. 

Pranešėjas taip pat mano, kad Europos lygmeniu labiau suderintas požiūris, pagal kurį 
atsižvelgiama į skirtingas turinio rūšis, padidins kovos su neteisėtu turiniu efektyvumą, todėl 
jis taip pat siūlo Komisijai išaiškinti, kuo skiriasi aktyvių ir pasyvių prieglobos paslaugų 
teikėjų dalyvavimas ir jiems taikomi kriterijai.
 
Galiausiai pranešėjas mano, kad pagrindinės teisės turėtų būti ginamos efektyviau ir kad tam 
turi būti nustatytos kelios apsaugos nuo teisėto turinio pernelyg dažno pašalinimo priemonės, 
pvz., užtikrinamas turinio pašalinimo, pašalinimo vykdymo, klaidų, ją vykdančių subjektų ir 
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pranešimų skaidrumas ir numatoma galimybė taikyti neteisminio ginčų sprendimo 
mechanizmą, kuris padėtų spręsti nukentėjusių naudotojų nusiskundimus. 

Internetinės prekyvietės
Pranešėjas mano, kad Skaitmeninių paslaugų aktą galima patobulinti aspektais, susijusiais su 
internetinėmis prekyvietėmis, kurios gali palengvinti prekybą neteisėtais ir nesaugiais 
gaminiais, neatitinkančiais ES produktų saugos taisyklių, ir jų platinimą ir kurios 
nepakankamai užtikrina vartotojų teises. 

Sisteminių platformų ex ante reguliavimas 
Pranešėjas mano, kad Komisija Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinyje turėtų 
pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti, kad sisteminis tam tikrų interneto 
platformų vaidmuo nekeltų pavojaus vidaus rinkai nesąžiningai pašalinant novatoriškus 
rinkos dalyvius, įskaitant MVĮ. Didelės platformos, darančios didelį poveikį tinklui ir 
galinčios de facto veikti kaip „interneto prieigos valdytojos“, turėtų prisiimti ypatingą 
atsakomybę.

Priežiūra ir bendradarbiavimas
Pranešėja mano, kad, atsižvelgiant į tarpvalstybinį skaitmeninių paslaugų pobūdį, veiksminga 
valstybių vykdoma narių priežiūra ir jų bendradarbiavimas yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti tinkamą naujos teisės aktų sistemos įgyvendinimą, ir šiuo tikslu siūlo sukurti 
Europos įstaigą ir vykdymo užtikrinimo įstaigų tinklą.  
Laikantis tokio požiūrio, viena vertus, turi būti suderintos pagrindinės taisyklės, kuriomis 
siekiama apsaugoti naudotojus, ir, kita vertus, reikia, kad valstybių narių kompetentingos 
institucijos, atsakingos už taisyklių vykdymo užtikrinimą, bendradarbiautų ir tarpusavyje 
teiktų pagalbą.


