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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus 
darbības uzlabošana
(2020/2018(INL))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā tā 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā1,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu “Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana” (COM(2020)0067),

– ņemot vērā apņemšanos, ko 2019. gada 14. novembrī Eiropas Parlamentā pauda 
komisāra amata kandidāts Tjerī Bretons,

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, 
Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

A. tā kā e-komercija Savienībā ietekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un patērētāju ikdienas 
dzīvi un, ja tā darbojas taisnīgos un regulētos vienlīdzīgos konkurences apstākļos, tā var 
dot pozitīvu ieguldījumu digitālā vienotā tirgus potenciāla atraisīšanā, palielināt 
patērētāju uzticēšanos un nodrošināt jaunienācējiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, jaunas tirgus iespējas ilgtspējīgai izaugsmei un 
darbvietām;

B. tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK2 (“E-komercijas 
direktīva”) ir bijusi viens no veiksmīgākajiem Savienības tiesību aktiem un ir veidojusi 
digitālo vienoto tirgu pašreizējā formā; tā kā E-komercijas direktīva tika pieņemta pirms 
20 gadiem un vairs pienācīgi neatspoguļo e-komercijas straujo pārveidošanos un 
paplašināšanos visos tās veidos, kā arī daudzos dažādos jaunos pakalpojumus, 
pakalpojumu sniedzējus un sarežģījumus;

C. tā kā, neraugoties uz Eiropas Savienības Tiesas izdarītajiem precizējumiem, 
nepieciešamību sniegties pāri pastāvošā tiesiskā regulējuma robežām skaidri apliecina 

1 OV C 50 E, 21.2.2012., 1. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par 

dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).
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dalībvalstu sadrumstalotā pieeja cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē, izpildes 
panākšanas un sadarbības trūkums starp dalībvalstīm un pastāvošā tiesiskā regulējuma 
nespēja veicināt efektīvu ienākšanu tirgū un patērētāju labklājību;

D. tā kā sociālās un ekonomiskās grūtības, ko radījusi Covid-19 pandēmija, liecina par e-
komercijas nozares noturību un tās potenciālu kalpot par Eiropas ekonomikas 
atdzīvināšanas virzītājspēku; tā kā tajā pašā laikā pandēmija ir arī atsegusi nopietnus 
pašreizējā tiesiskā regulējuma trūkumus, kas prasa rīkoties Savienības līmenī, lai 
novērstu konstatētās grūtības un novērstu to atkārtošanos nākotnē;

E. tā kā Komisija 2020. gada 19. februāra paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas digitālās 
nākotnes veidošana” apņēmās kā daļu no digitālo pakalpojumu tiesību akta paketes 
pieņemt jaunus un pārskatītus noteikumus par tiešsaistes platformām un informācijas 
pakalpojumu sniedzējiem, pastiprināt platformu satura politikas pārraudzību ES un 
izskatīt ex ante noteikumus, lai nodrošinātu, ka lielas platformas ar būtiskiem tīkla 
efektiem, kuras darbojas kā vārtziņi, paliktu taisnīgas un apgūstamas inovatoriem, 
uzņēmumiem un jaunienācējiem tirgū, 

Vispārīgie principi

1. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos iesniegt digitālo pakalpojumu tiesību akta paketes 
priekšlikumu un, balstoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
225. pantu, aicina Komisiju iesniegt šādu paketi uz attiecīgo Līgumu pantu pamata, 
ievērojot pielikumā pievienotos ieteikumus;

2. atzīst, cik svarīgs tiešsaistes pakalpojumu attīstībā Savienībā ir E-komercijas direktīvā 
noteiktais tiesiskais regulējums un jo īpaši tā iekšējā tirgus klauzula, ar kuru ir ieviesta 
izcelsmes valsts kontrole un dalībvalstu pienākums nodrošināt informācijas sabiedrības 
pakalpojumu brīvu apriti;

3. uzskata, ka būtu jāsaglabā E-komercijas direktīvas galvenie principi, piemēram, iekšējā 
tirgus klauzula, brīvība veikt uzņēmējdarbību un aizliegums noteikt vispārēju 
pārraudzības pienākumu; uzsver, ka principam “kas ir nelikumīgs bezsaistē, ir 
nelikumīgs arī tiešsaistē”, kā arī patērētāju aizsardzības un lietotāju drošības principiem 
būtu jākļūst arī par nākotnes tiesiskā regulējuma pamatprincipiem;

4. uzsver, ka bez nākotnes vajadzībām atbilstoša un visaptveroša ES līmeņa regulējuma un 
godīgas konkurences nebūs iespējams veicināt Eiropas mazo platformu, mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) un jaunuzņēmumu izaugsmi, novērst tirgus sadrumstalotību un 
nodrošināt Eiropas uzņēmumiem vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas tiem ļautu 
sekmīgāk gūt labumu no digitālo pakalpojumu tirgus un būt konkurētspējīgākiem 
pasaules mērogā; 

5. uzskata, ka iekšējā tirgū ir vajadzīgi vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp platformu 
ekonomiku un “tradicionālo” bezsaistes ekonomiku, kuru pamatā būtu vienādas tiesības 
un pienākumi visām ieinteresētajām personām — patērētājiem un uzņēmumiem; 
uzskata, ka darba ņēmēju, jo īpaši platformu vai sadarbīgās ekonomikas darbinieku, 
sociālā aizsardzība un sociālās tiesības būtu pienācīgi jāskata īpašā instrumentā, kas 
papildinātu turpmāko tiesisko regulējumu;
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6. uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jābalstās uz Savienības 
sabiedriskajām vērtībām, kas paredz pilsoņu tiesību aizsardzību, un jātiecas veicināt 
bagātīgas un daudzveidīgas tiešsaistes ekosistēmas izveidi ar plašu tiešsaistes 
pakalpojumu klāstu, labvēlīgu digitālo vidi un juridisko noteiktību, lai pilnībā atraisītu 
digitālā vienotā tirgus potenciālu;

7. uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību akts Savienībai dod iespēju ne tikai veidot 
digitālās ekonomikas centrālos elementus Savienības līmenī, bet arī noteikt standartus 
pārējai pasaulei;

Pamattiesības 

8. atzīmē, ka informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem un jo īpaši tiešsaistes 
platformām un sociālās tīklošanās vietnēm, ņemot vērā to plašo spēju sasniegt un 
ietekmēt plašāku auditoriju, uzvedību, viedokļus un praksi, ir būtisks sociālais 
pienākums aizsargāt lietotājus un visu sabiedrību un nepieļaut pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu; 

9. atgādina, ka nesenie skandāli sakarā ar datu vākšanu un pārdošanu, Cambridge 
Analytica, viltus ziņām, politisko reklāmu un manipulācijām un neskaitāmiem citāda 
kaitējuma gadījumiem tiešsaistē (no naida runas līdz terorisma pārraidīšanai) liecina, ka 
ir jāpārskata pastāvošie noteikumi un jānostiprina pamattiesības; 

10. uzsver, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāpanāk pareizais līdzsvars starp 
iekšējā tirgus brīvībām un pamattiesībām un principiem, ko paredz Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta; 

Pārredzamība un patērētāju aizsardzība

11. atzīmē, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik neaizsargāti ir ES patērētāji pret 
maldinošu tirdzniecības praksi, ko īsteno negodīgi tirgotāji, kuri tiešsaistē pārdod 
viltotus vai nelikumīgus produktus, kas neatbilst Savienības drošuma noteikumiem, vai 
uzspiež patērētājiem nepamatoti un ļaunprātīgi augstākas cenas vai citus negodīgus 
nosacījumus;

12. uzsver, ka šo problēmu saasina tas, ka bieži vien nav iespējams noteikt šo uzņēmumu 
identitāti; 

13. uzskata, ka vajadzētu būtiski pastiprināt pašreizējās pārredzamības un informācijas 
prasības, kas E-komercijas direktīvā noteiktas attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējiem un to komercklientiem, kā arī minimālās informācijas 
prasības par komercpaziņojumiem;

14. aicina Komisiju noteikt pakalpojumu sniedzējiem prasību pārbaudīt to uzņēmējdarbības 
partneru informāciju un identitāti, ar kuriem tiem ir komerciālas līgumattiecības, un 
nodrošināt, ka to sniegtā informācija ir precīza un aktuāla;

15. aicina Komisiju noteikt interneta pakalpojumu sniedzējiem pienākumus, kuru mērķis 
būtu palielināt pārredzamību un informācijas daudzumu un kuriem varētu piemērot 
izpildes panākšanu; uzskata, ka šo pienākumu izpilde būtu jāpanāk ar atbilstošām, 
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iedarbīgām un atturošām sankcijām;

16. uzsver, ka būtu jāpastiprina pastāvošie pienākumi, ko attiecībā uz komercpaziņojumu 
un digitālās reklāmas pārredzamību paredz E-komercijas direktīva un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (“Negodīgas komercprakses 
direktīva”)3; norāda, ka satraucošās bažas patērētāju aizsardzības jomā, kuras raisa 
profilēšana, mērķorientēšana un personalizēta cenu noteikšana, nav iespējams kliedēt ar 
pārredzamības pienākumiem un atstāt tikai patērētāju ziņā;

Mākslīgais intelekts (MI)

17. uzskata, ka, lai gan MI balstītiem pakalpojumiem, ko pašlaik reglamentē E-komercijas 
direktīva, ir milzīgs potenciāls sniegt labumu patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem, 
jaunajam digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jārisina arī ar tiem saistītās grūtības 
panākt, ka algoritmi nevienu nediskriminē, ir pārredzami un izskaidrojami, kā arī 
nodrošināt atbildību; norāda, ka algoritmi ir jāuzrauga un ir jānovērtē saistītie riski, 
jāizmanto augstas kvalitātes un objektīvas datu kopas, kā arī jāpalīdz indivīdiem iegūt 
piekļuvi daudzveidīgam saturam, viedokļiem, augstas kvalitātes produktiem un 
pakalpojumiem;

18. uzskata, ka saskarē ar automatizētas lēmumpieņemšanas sistēmām un citiem 
inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem vai lietojumprogrammām patērētājiem 
vajadzētu būt pienācīgi informētiem un būtu faktiski jāgarantē viņu tiesības; uzskata, ka 
patērētājiem vajadzētu būt iespējai pieprasīt pārbaudes un labojumus attiecībā uz 
iespējamām kļūdām, kuras izriet no automatizētiem lēmumiem, kā arī prasīt 
kompensāciju par jebkādu kaitējumu, kas saistīts ar automatizētas lēmumpieņemšanas 
sistēmu izmantošanu; 

Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 

19. uzsver, ka nelikumīga satura pastāvēšana un izplatīšana tiešsaistē ir nopietns drauds, kas 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos digitālajai videi un paļaušanos uz to, kaitē veselīgu 
platformu ekosistēmu ekonomiskajai attīstībai digitālajā vienotajā tirgū un nopietni 
ierobežo likumīgu digitālo pakalpojumu tirgu attīstību;

20. atzīmē, ka viena risinājuma, kas derētu visiem tiešsaistē sastopamajiem nelikumīga un 
kaitējoša satura veidiem un maldinošas informācijas gadījumiem, nav; tomēr uzskata, 
ka saskaņotāka pieeja Savienības līmenī, kas ņemtu vērā dažādos satura veidus, cīņu 
pret nelikumīgu saturu padarīs rezultatīvāku;

21. uzskata, ka brīvprātīgas tiešsaistes platformu darbības un pašregulācija Eiropā ir 
devušas zināmus ieguvumus, taču ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
nelikumīga tiešsaistes satura ātru atklāšanu un izņemšanu;

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un 
ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.).
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22. aicina Komisiju vērsties pret aizvien lielākajām dalībvalstu noteikumu atšķirībām un 
sadrumstalotību un ierosināt konkrētus leģislatīvos pasākumus, tostarp paziņošanas un 
rīcības mehānismu, kas var dot iespēju lietotājiem informēt tiešsaistes starpniekus par 
iespējami nelikumīgu tiešsaistes saturu vai uzvedību; uzskata, ka šādi pasākumi 
garantētu lietotāju un patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus veicinot 
patērētāju uzticēšanos tiešsaistes ekonomikai;

23. uzsver, ka joprojām ir svarīgi un jāsaglabā tiesiskās atbildības režīma aizsardzības 
pasākumi mitināšanas starpniekiem attiecībā uz lietotāju augšupielādētu saturu un E-
komercijas direktīvas 15. pantā noteiktais vispārējas pārraudzības aizliegums;

Tiešsaistes tirdzniecības vietas

24. atzīmē, ka, lai arī tiešsaistes platformas, piemēram, tiešsaistes tirdzniecības vietas, ir 
devušas labumu gan mazumtirgotājiem, gan patērētājiem, uzlabojot izvēles iespējas un 
pazeminot cenas, tās ir arī ļāvušas pārdevējiem, jo īpaši no trešām valstīm, piedāvāt 
produktus, kas bieži vien neatbilst Savienības noteikumiem par produktu drošumu un 
nepietiekami garantē patērētāju tiesības; 

25. uzsver, ka Savienības patērētāju pakļautība nelikumīgiem un nedrošiem produktiem, kas 
satur bīstamas ķimikālijas, kā arī citiem drošības apdraudējumiem nav pieņemama; 

26. aicina Komisiju novērst pašreizējo juridisko nepilnību, kas ļauj piegādātājiem, kuri veic 
uzņēmējdarbību ārpus Savienības, Eiropas patērētājiem tiešsaistē pārdot produktus, kas 
neatbilst Savienības noteikumiem par drošumu un patērētāju aizsardzību, nesaņemot 
nekādu sodu, neatbildot par savu rīcību un nedodot patērētājiem nekādas juridiskas 
iespējas panākt savu tiesību izpildi vai saņemt kompensāciju par kaitējumu; 

Sistēmisko platformu ex ante regulējums 

27. atzīmē, ka pašlaik dažiem tirgiem ir raksturīgas lielas platformas ar būtiskiem tīkla 
efektiem, kuras spēj darboties kā digitālās ekonomikas de facto “tiešsaistes vārtziņi”; 

28. uzskata, ka, samazinot šķēršļus ienākšanai tirgū un reglamentējot lielas platformas, 
iekšējā tirgus instrumentam, kas attiecībā uz šīm lielajām platformām piemēro ex ante 
regulatīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ir potenciāls atvērt tirgus jaunienācējiem, 
tostarp MVU un jaunuzņēmumiem, tādējādi uzlabojot patērētāju izvēles iespējas un 
veicinot inovāciju lielākā mērā, nekā iespējams ar konkurences tiesību izpildes 
panākšanu vien; 

Uzraudzība, sadarbība un izpildes panākšana 

29. uzskata, ka, ņemot vērā digitālo pakalpojumu pārrobežu raksturu, iedarbīga uzraudzība 
un sadarbība starp dalībvalstīm ir izšķirīgi svarīga, lai nodrošinātu digitālo pakalpojumu 
tiesību akta pienācīgu izpildes panākšanu; 

30. uzskata, ka būtu jāizveido centrāla regulatīvā iestāde, kurai vajadzētu būt atbildīgai par 
digitālo pakalpojumu tiesību akta uzraudzību un ievērošanu un kurai būtu jāpiešķir 
papildu pilnvaras risināt pārrobežu jautājumus; tai būtu jāuztic izmeklēšanas un izpildes 
panākšanas pilnvaras;  
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31. uzskata, ka centrālajai regulatīvajai iestādei par prioritāti būtu jānosaka dalībvalstu 
sadarbība ar mērķi risināt sarežģītus pārrobežu jautājumus, cieši sadarbojoties ar 
neatkarīgo valsts izpildstruktūru tīklu; 

32. aicina Komisiju stiprināt un modernizēt pašreizējos noteikumus par strīdu izšķiršanu 
ārpustiesas kārtībā un tiesvedību, lai nodrošinātu rezultatīvu izpildes panākšanu un 
patērētāju tiesību aizsardzību;  

Noslēguma aspekti

33. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju ar tai pievienotajiem detalizēti izstrādātajiem 
ieteikumiem nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem un 
valdībām.
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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS: 
IETEIKUMI PAR PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

I. VISPĀRĪGI PRINCIPI 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāveicina iekšējā tirgus stiprināšana, nodrošinot 
digitālo pakalpojumu brīvu apriti un vienlaikus garantējot augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, tostarp lietotāju drošības uzlabošanu tiešsaistē.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāgarantē, ka attieksme pret tiešsaistes un bezsaistes 
saimnieciskajām darbībām ir vienāda un tās notiek vienlīdzīgos konkurences apstākļos, kas 
pilnībā atspoguļo principu “kas ir nelikumīgs bezsaistē, ir nelikumīgs arī tiešsaistē”.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jānodrošina juridiskā noteiktība un pārredzamība 
patērētājiem un ekonomikas dalībniekiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāievēro plaša Eiropas lietotāju un patērētāju 
pamattiesību sistēma, piemēram, privātuma aizsardzība, nediskriminēšana, cieņa, taisnīgums 
un vārda brīvība. 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāpilnveido noteikumi, kas tiešsaistes platformām 
piemērojami pašlaik, proti, E-komercijas direktīva un Platformu un uzņēmumu regula1.

Digitālo pakalpojumu tiesību akta paketē būtu jāiekļauj šādi elementi:

 vispusīga E-komercijas direktīvas pārskatīšana, kas ietver:
 pārskatītu satvaru ar skaidriem pienācīgas rūpības pārredzamības un 

informācijas sniegšanas pienākumiem; 
 skaidras un sīki izstrādātas procedūras un pasākumus, kas saistīti ar nelikumīga 

satura izņemšanu tiešsaistē, tostarp saskaņotu, juridiski saistošu Eiropas 
paziņošanas un rīcības mehānismu; 

 iedarbīgu uzraudzību, sadarbību un sankcijas;
 juridisks iekšējā tirgus instruments, kas uzliek ex ante pienākumus lielām platformām, 

kuras digitālajā ekosistēmā pilda vārtziņa lomu, un ko papildinātu iedarbīgs institucionāls 
izpildes panākšanas mehānisms.

II. DARBĪBAS JOMA

Juridiskās noteiktības labad digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāprecizē, kuri digitālie 
pakalpojumi ietilpst tā darbības jomā. Jaunajam tiesību aktam būtu jāpatur E-komercijas 
direktīvas horizontālais raksturs, un tas būtu jāpiemēro ne tikai tiešsaistes platformām, bet arī 
visiem digitālajiem pakalpojumiem, par kuriem nav pieņemti īpaši tiesību akti. 

Gaidāmā digitālo pakalpojumu tiesību akta teritoriālā darbības joma būtu jāpaplašina, 
aptverot arī to uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju darbības, kuri veic uzņēmējdarbību 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1150 (2019. gada 20. jūnijs) par 
taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (OV L 186, 11.7.2019., 57. lpp.).
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trešās valstīs, ja tie piedāvā pakalpojumus vai preces patērētājiem vai lietotājiem Savienībā.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāsaglabā E-komercijas direktīvas pielikumā noteiktās 
atkāpes un jo īpaši atkāpe līgumsaistībām attiecībā uz patērētāju līgumiem.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāsaglabā iespēja dalībvalstīm noteikt augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni un jātiecas uz leģitīmiem sabiedrības interešu mērķiem saskaņā 
ar ES tiesību aktiem. 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu saskaņoti jānosaka, kā tā noteikumi mijiedarbojas ar 
citiem juridiskiem instrumentiem, kuru mērķis ir veicināt pakalpojumu brīvu apriti, lai tur, 
kur tas nepieciešams, precizētu tiesisko režīmu, ko piemēro profesionāliem un 
neprofesionāliem pakalpojumiem visās nozarēs, tostarp darbībām, kuras saistītas ar transporta 
pakalpojumiem un īstermiņa nomu. 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu arī saskaņoti jāprecizē, kā tā noteikumi 
mijiedarbojas ar nesen pieņemtajiem noteikumiem par, piemēram, ģeobloķēšanu, produktu 
drošumu un patērētāju aizsardzību.

Digitālo pakalpojumu tiesību akts būtu jāpiemēro, neskarot noteikumus, kas izklāstīti citos 
instrumentos, piemēram, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā2 (GDPR), Autortiesību 
direktīvā3 un Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā4.

III. DEFINĪCIJAS

Digitālo pakalpojumu tiesību akta definīcijās būtu:  

 jāprecizē, kādā mērā “jaunie digitālie pakalpojumi”, piemēram, sociālo mediju tīkli, 
sadarbīgās ekonomikas pakalpojumi, meklētājprogrammas, Wi-Fi tīklāji, tiešsaistes 
reklāma, mākoņpakalpojumi, satura piegādes tīkli un domēna nosaukuma pakalpojumi 
ietilpst digitālo pakalpojumu tiesību akta darbības jomā; 

 jāprecizē satura mitināšanas starpnieku (mitina tekstu, attēlus, video vai audio saturu) 
raksturs, no vienas puses, un komerciālu tiešsaistes tirdzniecības vietu (pārdod fiziskas 
preces) raksturs, no otras puses;  

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/790 (2019. gada 17. aprīlis) par 
autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 
96/9/EK un 2001/29/EK (OV L 130, 17.5.2019., 92. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010. gada 10. marts) par to, lai 
koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).
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 skaidri jānošķir komercdarbība un pret atlīdzību sniegts saturs vai darījumi, kas ietver arī 
reklāmas un mārketinga praksi, no vienas puses, un nekomerciālas darbības un saturs, no 
otras puses;   

 jāprecizē, kas ietilpst nelikumīga satura definīcijā, skaidri norādot, ka nelikumīga satura 
definīcijā ietilpst arī ES noteikumu pārkāpumi tādās jomās kā patērētāju aizsardzība, 
produktu drošums un pārtikas vai tabakas izstrādājumu un viltotu zāļu piedāvāšana vai 
pārdošana; 

 jādefinē jēdziens “sistēmisks operators”, nosakot skaidru ekonomisko rādītāju kopumu, kas 
ļautu regulatīvajām iestādēm identificēt platformas ar “vārtziņa” lomu, kurām ir sistēmiska 
funkcija tiešsaistes ekonomikā. Šādi rādītāji varētu būt, piemēram, tas, vai uzņēmums 
būtiskā mērā darbojas daudzpusējos tirgos, tā tīkla lielums (lietotāju skaits), tā finansiālā 
stiprība, piekļuve datiem, vertikālā integrācija, tā darbības nozīmība trešo personu 
piekļuvei piegādēm un tirgiem utt. 

IV. PIENĀCĪGAS RŪPĪBAS PIENĀKUMI 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāievieš skaidri pienācīgas rūpības pārredzamības un 
informācijas sniegšanas pienākumi. Šiem pienākumiem nevajadzētu radīt nekādas atkāpes vai 
jaunus atbrīvojumus no pašreizējā atbildības režīma un sekundārās atbildības, ko paredz E-
komercijas direktīvas 12., 13. un 14. pants, un tiem būtu jāaptver zemāk aprakstītie aspekti. 

1. Vispārējas informācijas prasības  

Pārskatītajiem noteikumiem vispārējās informācijas prasības būtu jāstiprina ar šādām 
prasībām:

 būtu jāpastiprina E-komercijas direktīvas 5. pantā noteiktās informācijas prasības un 
jāievieš princips “pazīsti savu komercklientu”; pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpārbauda 
savu uzņēmējdarbības partneru identitāte, cita starpā uzņēmuma reģistrācijas numurs vai 
jebkāds līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis, tostarp, ja nepieciešams, pārbaudīta faktiskā 
īpašnieka valstiskā piederība. Minētajai informācijai vajadzētu būt precīzai un aktuālai, 
un pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu ļaut sniegt pakalpojumus, ja to komercklienta 
identitāte ir nepatiesa, maldinoša vai citādi nederīga; 

 minētais pasākums būtu jāpiemēro tikai uzņēmumu savstarpējām attiecībām un 
nedrīkstētu skart lietotāju tiesības saskaņā ar GDPR, kā arī tiesības uz anonimitāti 
internetā vai būt neidentificētam lietotājam. Jaunajām vispārējām informācijas prasībām 
būtu jāizpaužas kā pārskatītam un uzlabotam E-komercijas direktīvas 5. un 10. pantam, 
lai šos pasākumus saskaņotu ar informācijas prasībām, ko paredz nesen pieņemti tiesību 
akti, jo īpaši Negodīgu līguma noteikumu direktīva5, Patērētāju tiesību direktīva un 

5 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos, kas pēdējoreiz grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
(ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES 
attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un 
modernizēšanu (OV L 328, 18.12.2019., 7. lpp.).
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Platformu un uzņēmumu regula.

2. Taisnīgi līguma noteikumi un vispārējie nosacījumi 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāparedz prasība pakalpojumu sniedzējiem pieņemt 
taisnīgus un pārredzamus līguma noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas atbilst vismaz 
šādām prasībām:

 līguma noteikumos un vispārējos nosacījumos skaidri noteikts, ka pakalpojumu 
sniedzēji neglabās nelikumīgu saturu; 

 līguma noteikumos un vispārējos nosacījumos skaidri norādīts, kas saskaņā ar 
Savienības vai valsts tiesību aktiem, kuri piemērojami sniedzamajam(-iem) 
pakalpojumam(-iem), ir uzskatāms par nelikumīgu saturu; 

 skaidri un nepārprotami līguma noteikumi un vispārējie nosacījumi ir izklāstīti 
vienkāršā un saprotamā valodā;

 nodrošināts, ka līguma noteikumi un vispārējie nosacījumi atbilst šīm un visām 
informācijas sniegšanas prasībām, ko paredz Savienības tiesību akti, tostarp Negodīgu 
līguma noteikumu direktīva, Patērētāju tiesību direktīva un GDPR;

 līguma noteikumos un vispārējos nosacījumos skaidri un nepārprotami noteikti konkrēti 
MI sistēmu parametri un tas, kā tie var ietekmēt lietotāju izvēli vai uzvedību, kā arī šo 
parametru pamatojums un svarīgums salīdzinājumā ar citiem parametriem.

3. Pārredzamības prasības par komercpaziņojumiem

 Pārskatītajiem noteikumiem būtu jāstiprina pašreizējās pārredzamības prasības par 
komercpaziņojumiem, nosakot integrētas pārredzamības un pārredzamības pēc 
noklusējuma principus. 

 Pilnveidojot E-komercijas direktīvas 6. pantu, jaunajiem pasākumiem būtu jāizveido 
jauns platformu un patērētāju attiecību satvars attiecībā uz pārredzamības noteikumiem 
par reklāmu, digitālu ievirzīšanu un labvēlīgākiem nosacījumiem. Apmaksāta reklāma 
un apmaksāta vieta meklēšanas rezultātu ranžējumā būtu skaidri, kodolīgi un saprotami 
jāidentificē. 

 Pārredzamības prasībām būtu jāiekļauj pienākums atklāt reklāmas apmaksātāju, 
ieskaitot gan tiešus, gan netiešus maksājumus vai jebkādu citādu devumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Šīs prasības būtu jāpiemēro arī platformām, pat ja tās veic uzņēmējdarbību 
trešās valstīs. Patērētājiem un publiskā sektora iestādēm būtu jāvar noskaidrot, kas būtu 
jāsauc pie atbildības, piemēram, nepatiesas vai maldinošas reklāmas gadījumā.

 E-komercijas direktīvas 7. pants būtu jāpārskata, lai aizsargātu patērētājus no 
nepasūtītiem komercpaziņojumiem tiešsaistē.

4. Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās 

Pārskatītajiem noteikumiem būtu:
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 nolūkā nodrošināt augstāku patērētāju aizsardzības līmeni jāparedz visaptveroši 
noteikumi par nediskriminēšanu, pārredzamību, pārraudzību un riska novērtēšanu 
attiecībā uz algoritmiem, ko izmanto MI balstīti pakalpojumi;

 jāizveido skaidri pārskatatbildības, atbildības un tiesiskās aizsardzības mehānismi, 
kuri attiektos uz iespējamo kaitējumu, ko var radīt MI lietojumprogrammu un 
mašīnmācīšanās rīku izmantošana;

 jānosaka drošuma un drošības pēc noklusējuma princips.

5. Sankcijas 

Pienācīgas rūpības noteikumu ievērošana būtu jāpastiprina ar iedarbīgām, samērīgām un 
atturošām sankcijām, tostarp naudas sodu uzlikšanu. 

V. PASĀKUMI, KAS SAISTĪTI AR CĪŅU PRET NELIKUMĪGU SATURU 
TIEŠSAISTĒ 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāsniedz skaidrība un norādījumi par to, kā 
tiešsaistes starpniekiem būtu jāapkaro nelikumīgs saturs tiešsaistē. Pārskatītajiem E-
komercijas direktīvas noteikumiem būtu:

 jāprecizē, ka jebkāda nelikumīga satura izņemšana vai piekļuves liegšana tam 
nedrīkstētu ietekmēt lietotāju un patērētāju pamattiesības un leģitīmās intereses; 

 jāpalielina tiešsaistes starpnieku centrālā loma publisko debašu un faktu, viedokļu un 
ideju brīvas izplatīšanas veicināšanā;

 jāsaglabā pamatā esošais juridiskais princips, ka tiešsaistes starpniekiem nevajadzētu 
būt tieši atbildīgiem par savu lietotāju darbībām un ka tiešsaistes starpnieki var 
turpināt moderēt likumīgu saturu saskaņā ar taisnīgiem un pārredzamiem pakalpojumu 
noteikumiem, ja tie ir piemērojami nediskriminējošā veidā;

 jāievieš satura moderācijas procedūru un rīku, kas saistīti ar nelikumīga satura 
izņemšanu tiešsaistē, pārredzamība un neatkarīga pārraudzība. Šādām sistēmām un 
procedūrām vajadzētu būt pieejamām revīzijām un testiem, ko veic neatkarīgas 
iestādes. 

1. Paziņošanas un rīcības mehānisms 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāizveido saskaņots un juridiski izpildāms 
paziņošanas un rīcības mehānisms, kura pamatā būtu skaidru procesu kopa un precīzi termiņi 
katram paziņošanas un rīcības procedūras posmam.  Šim paziņošanas un rīcības mehānismam 
būtu:

 jāattiecas uz nelikumīgu tiešsaistes saturu vai uzvedību; 
 jāsarindo dažādi pakalpojumu sniedzēju, nozaru un/vai nelikumīga satura veidi; 
 jāizveido viegli piekļūstamas, uzticamas un lietotājam draudzīgas procedūras;
 jādod lietotājiem iespēja ar elektroniskiem līdzekļiem viegli informēt tiešsaistes 

starpniekus par iespējami nelikumīgu tiešsaistes saturu vai uzvedību; 
 saprotami jāprecizē esošās koncepcijas un procesi, piemēram, “ātra rīcība”, “faktiskas 

zināšanas un informētība”, “mērķorientētas darbības”, “paziņojumu formāti” un 
“paziņojumu derīgums”; 
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 jāgarantē, ka paziņojumi automātiski nenozīmēs juridisku atbildību — un tie 
nedrīkstētu uzlikt nekādas izņemšanas prasības — attiecībā uz konkrētiem satura 
elementiem vai likumības novērtējumu;  

 jāprecizē prasības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka paziņojumi ir labas kvalitātes un 
tāpēc ļauj ātri izņemt nelikumīgu saturu. Šādai prasībai būtu jāiekļauj paziņojuma 
sniedzēja vārds vai nosaukums un kontaktinformācija, saite (URL) uz attiecīgo 
iespējami nelikumīgo saturu, norādītais pamatojums, tostarp paskaidrojums par 
iemesliem, kāpēc paziņojuma sniedzējs uzskata, ka saturs ir nelikumīgs, un, ja 
nepieciešams, atkarībā no satura veida — papildu pierādījumi; 

 jāatļauj iesniegt anonīmas sūdzības; 
 ja sūdzība nav anonīma, jāapsver apliecinājums, ka sniegtā informācija ir precīza; 
 jāizveido aizsardzības pasākumi, ar ko novērst tādu lietotāju ļaunprātīgu rīcību, kuri 

sistemātiski, atkārtoti un negodprātīgi iesniedz nepatiesus vai ļaunprātīgus 
paziņojumus;

 jāuzliek tiešsaistes starpniekiem pienākums pārbaudīt paziņoto saturu un ar pamatotu 
lēmumu atbildēt paziņojuma sniedzējam un satura augšupielādētājam; 

 jānodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi lēmuma apstrīdēšanai ar atbildes 
paziņojumu, tostarp, ja saturs ir izņemts, izmantojot automatizētus risinājumus, ja vien 
šāds atbildes paziņojums nav pretrunā notiekošai izmeklēšanai, ko veic 
tiesībaizsardzības iestādes. 

2. Ar paziņošanas un rīcības mehānismu saistītu strīdu izšķiršana ārpustiesas 
kārtībā 

 Tiešsaistes starpnieka pieņemtajā lēmumā, vai rīkoties attiecībā uz saturu, kas atzīmēts 
kā nelikumīgs, būtu skaidri jāpamato darbības, kas veiktas ar konkrēto saturu. 
Paziņojuma sniedzējam, ja tas ir identificējams, būtu jāsaņem saņemšanas 
apstiprinājums un paziņojums, kurā norādīti paziņojuma sakarā veiktie pasākumi.

 Tāda satura nodrošinātāji, kas ir atzīmēts kā nelikumīgs, būtu nekavējoties jāinformē 
par paziņojumu un attiecīgā gadījumā arī par iemesliem un lēmumiem, kas pieņemti, 
lai izņemtu saturu vai liegtu tam piekļuvi. Visas puses būtu pienācīgi jāinformē par 
visām pastāvošajām juridiskajām iespējām un mehānismiem šā lēmuma apstrīdēšanai.

 Visām ieinteresētajām personām vajadzētu būt tiesībām apstrīdēt lēmumu, izmantojot 
atbildes paziņojumu un ārpustiesas strīdu izšķiršanas mehānisma iespējas. Šajā nolūkā 
būtu jāpārskata E-komercijas direktīvas 17. panta noteikumi. 

 Ja, izmantojot tiesisko aizsardzību un atbildes paziņojumu, ir konstatēts, ka paziņotā 
darbība vai informācija nav nelikumīga, tiešsaistes starpniekam bez nepamatotas 
kavēšanās būtu jāatjauno izņemtais saturs vai jāļauj lietotājam to vēlreiz 
augšupielādēt, neskarot platformas pakalpojumu noteikumus.

 Ārpustiesas strīdu izšķiršanas mehānismi nekādi nedrīkstētu ietekmēt iesaistīto pušu 
tiesības uzsākt tiesvedību. 

3. Paziņošanas un rīcības mehānisma pārredzamība 

Paziņošanas un rīcības mehānismiem vajadzētu būt pārredzamiem un pieejamiem visām 
ieinteresētajām personām. Šajā nolūkā tiešsaistes starpniekiem vajadzētu būt pienākumam 
publicēt gada ziņojumus ar šādu informāciju:

 visu paziņošanas un rīcības sistēmā saņemto paziņojumu skaits un satura veidi, uz 
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kuriem tie attiecas;
 paziņojuma sniedzēju veidi (privātpersonas, organizācijas, korporācijas, uzticami 

signalizētāji utt.) un to iesniegto paziņojumu kopskaits;
 informācija par satura nelikumības veidu vai pārkāpuma veidu, kā dēļ saturs izņemts;
 apstrīdēto lēmumu skaits, ko saņēmuši tiešsaistes starpnieki, un tas, kā tie izskatīti;
 apraksts par mitināšanas starpnieka izmantoto satura moderācijas modeli, kā arī 

jebkādu algoritmizētu lēmumpieņemšanu, kas ietekmē satura moderācijas procesu.

4. Aizsardzības noteikumi E-komercijas direktīvas 12., 13. un 14. pantā 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāaizsargā un jāsaglabā pašreizējie ierobežotie 
informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju (tiešsaistes starpnieku) atbrīvojumi no 
sekundārās atbildības, kas paredzēti pašreizējās E-komercijas direktīvas 12., 13. un 14. pantā. 

5. Aktīvie un pasīvie mitinātāji

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jārisina jautājums par juridiskās noteiktības trūkumu 
attiecībā uz aktīvu/pasīvu mitinātāju jēdzienu. Pārskatītajiem pasākumiem būtu jāprecizē, vai 
tādu mitināšanas pakalpojumu sniedzēju iejaukšanās rezultātā, kuriem ir redakcionālas 
funkcijas un noteiktas “pakāpes kontrole pār datiem”, kas izpaužas kā konkrēta satura 
marķēšana, organizēšana, popularizēšana, optimizēšana, prezentēšana vai citāda veida 
kūrēšana nolūkā gūt peļņu un kas nozīmē trešās persona satura pieņemšanu par savu (kā 
spriež vidusmēra lietotāji vai patērētāji), to aktīvā rakstura dēļ aizsardzības noteikumi nebūtu 
piemērojami. 

6. Vispārējas pārraudzības aizliegums: E-komercijas direktīvas 15. pants

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāsaglabā vispārēja pārraudzības pienākuma 
aizliegums saskaņā ar pašreizējās E-komercijas direktīvas 15. pantu. Tiešsaistes starpniekiem 
nevajadzētu uzlikt vispārējus pārraudzības pienākumus.

VI. TIEŠSAISTES TIRDZNIECĪBAS VIETAS 

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāierosina konkrēti noteikumi tiešsaistes 
tirdzniecības vietām par produktu un pakalpojumu pārdošanu patērētājiem tiešsaistē. 

Šiem jaunajiem noteikumiem būtu:

 jāattiecas uz visām struktūrām, kas piedāvā pakalpojumus un/vai produktus 
patērētājiem Savienībā, arī tad, ja tās veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības; 

 jānošķir tiešsaistes tirdzniecības vietas no citādiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
citām papildu starpniecības darbībām tajā pašā uzņēmuma darbībā. Ja kāds no 
uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem atbilst kritērijiem, kas nepieciešami, lai to 
varētu uzskatīt par tirdzniecības vietu, noteikumi būtu pilnībā jāpiemēro šai 
uzņēmējdarbības daļai neatkarīgi no šā uzņēmuma iekšējās organizācijas;

• jānodrošina, ka tiešsaistes tirdzniecības vietas skaidri norāda, kurā valstī produkti vai 
pakalpojumi tiek nodrošināti, neatkarīgi no tā, vai tos nodrošina tā pati tirdzniecības 
vieta, trešā persona vai pārdevējs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā vai ārpus tās;



PE648.474v02-00 16/20 PR\1203712LV.docx

LV

• jānodrošina, ka tiešsaistes tirdzniecības vietas izņem jebkādu maldinošu informāciju, 
ko sniedzis piegādātājs vai klienti, tostarp maldinošas garantijas un paziņojumus, ko 
sniedzis piegādātājs; 

 jānosaka, ka, tiklīdz Savienības ātrās brīdināšanas sistēmas vai patērētāju aizsardzības 
iestādes ir atzinušas produktus par nedrošiem, tie 24 stundu laikā ir obligāti jāizņem 
no tirdzniecības vietas;

 jāuzliek tiešsaistes tirdzniecības vietām pienākums informēt patērētājus par visām 
drošuma problēmām un par visām darbībām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka 
atsaukumi tiek veikti efektīvi; 

 jārisina jautājums par tiešsaistes tirdzniecības vietu atbildību situācijās, kad 
platformām ir dominējoša ietekme uz piegādātājiem un ekonomisko darījumu 
pamatelementiem, piemēram, maksāšanas līdzekļiem, cenām, standarta noteikumiem 
vai rīcību, kuras mērķis ir veicināt preču pārdošanu patērētājam Eiropas tirgū, un nav 
tāda ražotāja, importētāja vai izplatītāja, kas veiktu uzņēmējdarbību Savienībā un ko 
varētu saukt pie atbildības; 

 jārisina jautājums par tiešsaistes tirdzniecības vietu atbildību situācijās, kad tiešsaistes 
tirdzniecības vieta nav informējusi patērētāju, ka preču vai pakalpojumu faktiskā 
piegādātāja ir trešā persona, tādējādi tirdzniecības vietai kļūstot līgumiski atbildīgai 
pret patērētāju. Atbildība būtu jāizskata arī tad, ja tirdzniecības vieta sniedz maldinošu 
informāciju, garantijas vai paziņojumus; 

• jāizskata iespēja paplašināt dažādu e-komercijas mazumtirgotāju un Komisijas 
apņemšanos ātrāk izņemt bīstamos produktus no pārdošanas saskaņā ar brīvprātīgās 
apņemšanās shēmu “Produktu drošuma solījums” un jānorāda, kuras minētās 
apņemšanās varētu kļūt obligātas.

VII. SISTĒMISKO PLATFORMU EX ANTE REGULĒJUMS

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāierosina priekšlikums, ar ko nodrošināt, ka 
konkrētu tiešsaistes platformu sistēmiskā loma neapdraud iekšējo tirgu, netaisnīgi izslēdzot 
inovatīvus jaunienācējus, tostarp MVU. 

Šajā nolūkā digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu it sevišķi:

 jāizveido ex ante mehānisms, ar ko novērst (nevis tikai mazināt) digitālās pasaules 
“sistēmisko platformu” negodīgo rīcību tirgū, par pamatu izmantojot Platformu un 
uzņēmumu regulu. Šādam mehānismam būtu jādod regulatīvajām iestādēm iespēja 
piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā uz šiem uzņēmumiem, lai novērstu 
tirgus nepilnības, bez vajadzības konstatēt regulatīvo noteikumu pārkāpumu;

 jāpilnvaro regulatīvās iestādes izdot rīkojumus, kas uzņēmumiem, kuri ir identificēti kā 
“sistēmiskas platformas”, citu starpā aizliedz šādas darbības: diskriminācija 
starpniecības pakalpojumos; tāda datu izmantošana, kas trešām personām apgrūtina 
ienākšanu tirgū; darbības, kuru mērķis ir patērētāju piesaiste. Uzņēmumiem būtu jādod 
iespēja pierādīt, ka attiecīgā rīcība ir pamatota, bet pierādīšanas pienākumam būtu 
jāgulstas uz uzņēmumiem; 
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 jāprecizē, ka daļa regulatīvo tiesiskās aizsardzības līdzekļu būtu jāpiemēro attiecībā uz 
visām “sistēmiskajām platformām” bez vajadzības regulatīvai iestādei pieņemt 
lēmumu, piemēram, aizliegums “sistēmiskām platformām” piešķirt preferences sev 
pašām vai veikt darbības, kuru mērķis ir apgrūtināt patērētājiem piegādātāju maiņu, vai 
īstenot citādu diskrimināciju, kas izslēdz vai nostāda neizdevīgā stāvoklī citus 
uzņēmumus; 

 jāpilnvaro regulatīvās iestādes pieņemt pagaidu pasākumus un uzlikt naudas sodus 
“sistēmiskām platformām”, kas neievēro tām uzliktos dažādos regulatīvos pienākumus;

 jānodrošina, ka tiek ievērotas GDPR paredzētās tiesības, pienākumi un principi, tostarp 
datu minimizēšana, mērķa ierobežojums, integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība 
pēc noklusējuma, apstrādes juridiskais pamats;

 jānosaka augsta līmeņa sadarbspējas pasākumi, kuri “sistēmiskām platformām” prasītu 
dalīties ar piemērotiem rīkiem, datiem, speciālajām zināšanām un izmantotajiem 
resursiem, lai ierobežotu lietotāju un patērētāju piesaistes risku un risku, ka lietotāji var 
tikt mākslīgi padarīti atkarīgi no vienas sistēmiskās platformas bez iespējas vai 
motivācijas mainīt digitālās platformas vai interneta ekosistēmas. Komisijai būtu 
jāizskata iespējas šādu pasākumu ietvaros izmantot dažādas tehnoloģijas un atvērtos 
standartus un protokolus, tostarp iespēja izveidot mehānisku saskarni 
(lietojumprogrammas saskarni), kas ļautu konkurējošo platformu lietotājiem pieslēgties 
sistēmiskajai platformai un apmainīties ar informāciju ar to.  

VIII. UZRAUDZĪBA, SADARBĪBA UN IZPILDES PANĀKŠANA

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jānostiprina iekšējā tirgus klauzula kā digitālā vienotā 
tirgus stūrakmens, papildinot to ar jaunu sadarbības mehānismu, kura mērķis būtu uzlabot 
sadarbību un savstarpējo palīdzību starp dalībvalstīm, jo īpaši starp piederības valsti, kurā 
pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, un uzņēmējvalsti, kurā pakalpojumu sniedzējs 
piedāvā savus pakalpojumus. 

Digitālo pakalpojumu tiesību akta uzraudzība un izpildes panākšana būtu jāuzlabo, izveidojot 
centrālu regulatīvo iestādi, kurai būtu jāuzrauga atbilstība šim aktam un jāuzlabo ārējā 
uzraudzība, platformu darbību pārbaude un izpildes panākšana. 

Centrālajai regulatīvajai iestādei būtu jāprioritizē sadarbība starp dalībvalstīm, lai risinātu 
sarežģītus pārrobežu jautājumus. Šajā nolūkā tai būtu jāsadarbojas ar neatkarīgo valsts 
izpildstruktūru tīklu un tai jābūt detalizētām un plašām izpildes panākšanas pilnvarām sākt 
iniciatīvas un izmeklēšanu par pārrobežu sistēmiskiem jautājumiem.

Centrālajam regulatoram būtu jākoordinē darbs, ko veic dažādās iestādes, kuras nodarbojas ar 
nelikumīga tiešsaistes satura jautājumiem, jānodrošina atbilstības panākšana, jāpiemēro naudas 
sodi un jāvar veikt starpnieku un platformu revīziju. 

Centrālajam regulatoram būtu jāziņo Savienības iestādēm un jāuztur “platformu rezultātu 
apkopojums” ar relevantu informāciju par tiešsaistes platformu darbību.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu arī jāievieš jauni pašregulācijas izpildes panākšanas 
elementi E-komercijas direktīvas 16. pantā. 
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PASKAIDROJUMS

Ir svarīgi atzīt E-komercijas direktīvas būtisko lomu e-komercijas veicināšanā Eiropā. Kopš 
direktīvas pieņemšanas 2000. gadā tā ir kļuvusi par digitālā vienotā tirgus stūrakmeni, kam, 
palielinoties ekonomikas un sabiedrības digitalizācijai, tagad vajadzētu būt visa iekšējā tirgus 
projekta pamatā. 

Tomēr pēc 20 gadiem ir radušās jaunas ekonomiskās iespējas un problēmas. Ir pieņemti jauni 
noteikumi par informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu, lai novērstu pastāvošās 
neskaidrības un problēmas. Turklāt daudzi jauni digitālie pakalpojumi ir attīstījušies ārpus 
pastāvošā ES tiesiskā regulējuma un par spīti Tiesas mēģinājumiem novērst dažas no 
pašreizējām juridiskajām nepilnībām.

Ņemot vērā Komisijas apņemšanos nākt klajā ar jaunu digitālo pakalpojumu tiesību akta 
paketi, šā ziņojuma mērķis ir sniegt norādes Eiropas Parlamenta IMCO komitejai par E-
komercijas direktīvas reformu un konkrētus ieteikumus par izšķirīgi svarīgiem šādas reformas 
elementiem un gaidāmā digitālo pakalpojumu tiesību akta (par ko Komisija informēja 
2020. gada februāra paziņojumā par digitālo stratēģiju) iespējamo darbības jomu un saturu.

Referents rīkoja pēc iespējas plašākas un pārredzamākas apspriedes ar ieinteresētajām 
personām, lai šajā ziņojumā tiktu risinātas reālas problēmas un tiktu ierobežotas nevajadzīgas, 
neparedzētas sekas.

Referents iesaka saglabāt elektroniskās komercijas pamatprincipus, ja vien nav pietiekamu 
pierādījumu, kas pamatotu to maiņu, piemēram, iekšējā tirgus klauzulu un atbrīvojumu no 
atbildības par nelikumīgu tiešsaistes saturu par labu dažām platformām un ar konkrētiem 
nosacījumiem.

Tomēr, ņemot vērā tiešsaistes platformu aizvien lielāko lomu un viedokļu apmaiņu ar 
ekspertiem un ieinteresētajām personām, referents ir konstatējis, ka ir jānodrošina labāka 
patērētāju aizsardzība un jānovērš digitālā vienotā tirgus sadrumstalošanās riski.

Balstoties uz paša veikto E-komercijas direktīvas novērtējumu, referents ierosina dažus 
direktīvas uzlabojumus un konkrētus ieteikumus par turpmākajiem digitālo pakalpojumu 
tiesību akta noteikumiem. Ieteikumi ir grupēti vairākās pamatkategorijās. 

Vispārīgie principi
Referents ierosina ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu pilnveidot noteikumus, kas 
digitālajiem pakalpojumiem piemērojami pašlaik, proti, E-komercijas direktīvu un Platformu 
un uzņēmumu regulu.

Viņš arī uzskata, ka E-komercijas direktīvas galvenie principi, piemēram, iekšējā tirgus 
klauzula, brīvība veikt uzņēmējdarbību un aizliegums noteikt vispārēju pārraudzības 
pienākumu, ir jāpapildina ar principu “kas ir nelikumīgs bezsaistē, ir nelikumīgs arī 
tiešsaistē”, kā arī ar patērētāju aizsardzību un lietotāju drošību.

Darbības joma 



PR\1203712LV.docx 19/20 PE648.474v02-00

LV

Referents ierosina, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāaptver visi digitālie 
pakalpojumi, nevis jākoncentrējas tikai uz tiešsaistes platformām. Tam būtu jāattiecas arī uz 
uzņēmumiem, kas neveic uzņēmējdarbību ES, bet sniedz pakalpojumus ES patērētājiem.

Definīcijas 
Definīcijas, kas nosaka E-komercijas direktīvas darbības jomu, laika gaitā izrādījušās stabilas 
un piemērojamas dažādiem digitālās uzņēmējdarbības modeļiem. Tomēr attiecībā uz jauniem 
digitālajiem pakalpojumiem ir vajadzīga zināma skaidrība, un referents ierosina E-komercijas 
direktīvā iekļautās definīcijas precizēt un vajadzības gadījumā ieviest jaunus elementus, lai 
novērstu pašreizējos trūkumus.

Pienācīgas rūpības pienākumi 
Referents ierosina, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jāievieš skaidri pienācīgas 
rūpības pārredzamības un informācijas sniegšanas pienākumi. Jaunajiem elementiem būtu 
jāuzlabo vispārējās informācijas prasības, jāievieš taisnīgi līguma noteikumi un vispārējie 
nosacījumi un jāpastiprina pārredzamības prasības par komercpaziņojumiem. Šie 
pasākumi būtu jāpastiprina ar iedarbīgām, samērīgām un atturošām sankcijām.

Mākslīgais intelekts
Referents uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu pienācīgi jārisina jautājumi, 
kas saistīti ar MI balstītiem pakalpojumiem, piemēram, pārredzamība, pārskatatbildība, riska 
novērtējums un atbildība, lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
Referents uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam būtu jānodrošina skaidrība un 
norādījumi par cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē. 

Ņemot vērā tās panākumus, būtu jāpatur loģika, ar kādu digitālajām platformām tiek 
piemērota aizsardzība pret atbildību, ko pašlaik paredz E-komercijas direktīva (12.–
14. pants par vienkāršu pārraidīšanu, kešdarbi un mitināšanu, kā arī 15. pants). Lai noteikumi 
būtu efektīvāki, digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāiekļauj pilnīga paziņošanas un 
rīcības procesa sistēma ar detalizētiem noteikumiem par apmaiņu ar paziņojumiem un to 
izvērtēšanu. 

Referents atbalsta šo pieeju un ir izstrādājis detalizētus ieteikumus par precīzām tiesībām, 
pienākumiem, procesiem un termiņiem katram paziņošanas un rīcības procedūras posmam. 

Referents turklāt uzskata, ka saskaņotāka pieeja Eiropas līmenī, kas ņemtu vērā dažādos 
satura veidus, padarīs cīņu pret nelikumīgu saturu rezultatīvāku, un šajā nolūkā viņš arī 
ierosina Komisijai precizēt piemērošanas atšķirības un kritērijus attiecībā uz aktīvajiem un 
pasīvajiem mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
 
Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — referents uzskata, ka pamattiesības būtu jāaizsargā 
efektīvāk, ieviešot vairākus aizsardzības pasākumus pret biežu pārmērīgu likumīga satura 
izņemšanu, piemēram, pārredzamību attiecībā uz satura izņemšanu, izņemšanas apstrādi, 
kļūdām, dalībniekiem un paziņojumiem, kā arī ieviešot iespēju pieņemt ārpustiesas strīdu 
izšķiršanas mehānismu, kas palīdzētu atrisināt skarto lietotāju sūdzības. 

Tiešsaistes tirdzniecības vietas



PE648.474v02-00 20/20 PR\1203712LV.docx

LV

Referents uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību akta paketē var veikt vairākus uzlabojumus 
attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecības vietām, kas dažkārt veicina tādu nelikumīgu un nedrošu 
produktu pārdošanu un izplatīšanu, kuri neatbilst ES noteikumiem par produktu drošumu un 
negarantē pietiekamā apmērā patērētāju tiesības. 

Sistēmisko platformu ex ante regulējums 
Referents uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību akta paketē Komisijai būtu jāierosina 
priekšlikums, ar ko nodrošināt, ka konkrētu tiešsaistes platformu sistēmiskā loma neapdraud 
iekšējo tirgu, netaisnīgi izslēdzot inovatīvus tirgus jaunienācējus, tostarp MVU. Lielām 
platformām ar būtiskiem tīkla efektiem, kuras faktiski spēj darboties kā “tiešsaistes vārtziņi”, 
vajadzētu būt īpašiem pienākumiem.

Uzraudzība un sadarbība
Referents uzskata, ka, ņemot vērā digitālo pakalpojumu pārrobežu raksturu, rezultatīva 
uzraudzība un sadarbība starp dalībvalstīm ir izšķirīgi svarīga, lai nodrošinātu jaunā tiesiskā 
regulējuma pienācīgu izpildi, un šajā nolūkā ierosina izveidot Eiropas struktūru un 
izpildstruktūru tīklu (NEB).  
Šāda pieeja prasa, no vienas puses, saskaņot galvenos noteikumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
lietotājus, un, no otras puses, sadarbību un savstarpēju palīdzību starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par šo noteikumu izpildes panākšanu.


