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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi kai kurie klausimai, susiję su civiline ir komercine teise bei civilinės ir 
administracinės teisės vykdymo užtikrinimu, taip pat yra ypač svarbūs tik vartotojų 
santykiams bei konkurencingumui ir konkurencijai internete;

B. kadangi Direktyvoje 2000/31/EB dėl elektroninės komercijos (E. komercijos direktyva) 
nustatytos taisyklės atliko itin svarbų vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas 
skaitmeninių paslaugų teikimui vidaus rinkoje ir jos yra labai svarbios apsaugant 
novatorišką verslo aplinką; kadangi Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti siekiama 
atnaujinti civilinius ir komercinius teisės aktus, reglamentuojančius internetinių 
platformų ir prieglobos paslaugų teikėjų pareigą suteikti įmonėms, naudotojams ir visai 
visuomenei užtikrintumą ir saugumą, nustatant aiškias internetinių platformų, įskaitant 
prekyvietes, pareigas;

C. kadangi įrodyta, jog daugelis neteisėtų produktų ir paslaugų siūlomi internetu, todėl 
būtina imtis veiksmų pagal Skaitmeninių paslaugų aktą;

D. kadangi Skaitmeninių paslaugų aktu, taikant veiksmingą ir subalansuotą teisinę sistemą, 
turėtų būti siekiama užtikrinti vartotojų pasitikėjimą elektroninės prekybos naudojimu, 
tuo pat metu suteikiant Europos startuoliams ir MVĮ galimybę įsitvirtinti rinkoje;

1. pabrėžia, kad tais atvejais, kai tai techniškai ir teisiškai įmanoma ir pagrįsta, turėtų būti 
reikalaujama, kad tarpininkai sudarytų sąlygas anonimiškai naudotis jų paslaugomis ir 
už jas mokėti, nes anonimiškumas veiksmingai užkerta kelią neteisėtam duomenų 
atskleidimui, tapatybės vagystei ir kitoms piktnaudžiavimo internete surinktais asmens 
duomenimis formoms; pažymi, kad tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę reikalaujama, 
kad komercinės veiklos subjektai atskleistų savo tapatybę, dominuojančių ar sisteminių 
prekyviečių paslaugų teikėjai galėtų būti įpareigoti patikrinti komercinės veiklos 
subjektų tapatybę; siūlo, kad turėtų būti išnagrinėti ir įdiegti nauji technologiniai 
sprendimo būdai, tiek naudotojų tapatybės nustatymo, tiek jų anonimiškumo 
užtikrinimo atvejams; patvirtina, kad tais atvejais, kai platformos nustato naudotojų 
tapatybę, jos negali šios tapatybės atskleisti be aiškaus ir laisva valia duoto sutikimo 
arba teisinio reikalavimo atskleisti informaciją;

2. būsimas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Skaitmeninių paslaugų 
akto turėtų visiškai derėti su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, taip pat 
Sąjungos taisyklėmis, kuriomis užtikrinama vartotojų apsauga ir jų saugumas, 
privatumas ir asmens duomenys; primena apie pagrindinių E. komercijos direktyvos 
principų, t. y. kilmės šalies principo, ribotos atsakomybės sąlygos ir draudimo nustatyti 
bendrą stebėsenos prievolę, svarbą ir tai, kad jie turi toliau galioti pagal Skaitmeninių 
paslaugų aktą; pabrėžia, kad norint apsaugoti žodžio laisvę, išvengti įstatymų kolizijos 
bei nepagrįsto ir neveiksmingo geografinio blokavimo, taip pat siekiant suderintos 
bendrosios skaitmeninės rinkos, nereikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
pašalintų informaciją, kuri yra teisėta jų kilmės šalyje, arba panaikintų prieigą prie jos;
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3. pabrėžia, kad svarbu nustatyti aiškią, vienodą ir aktualią reguliavimo sistemą, be kita 
ko, apimančią aiškias apibrėžtis; pažymi, kad reikia apibrėžti sąvoką „dominuojančios 
ar sisteminės platformos“ ir nustatyti jų charakteristikas;

4. pažymi, kad turint omenyje tai, kad asmenų veikla internete suteikia daug informacijos 
apie jų asmenybę ir sudaro galimybes, ypač dominuojančioms ar sisteminėms 
platformoms ir socialiniams tinklams, jais manipuliuoti, asmens duomenų, susijusių su 
naudojimusi skaitmeninėmis paslaugomis, rinkimas ir naudojimas turėtų apsiriboti tokia 
apimtimi, kuri tikrai būtina, kad būtų galima teikti paslaugą ir išrašyti sąskaitas 
naudotojams; pabrėžia, kad reikia užtikrinti teisės aktų vykdymą, kad būtų galima 
apriboti turinio prieglobos platformų vykdomą asmens duomenų rinkimą siekiant 
sukurti išsamius tikslinės reklamos gavėjų profilius, remiantis, inter alia, naudotojų ir 
turinio prieglobos platformose laikomo turinio sąveika; ragina turinio prieglobos 
platformas naudoti tikslinę reklamą, remiantis naudotojo ankstesne sąveika su turiniu 
toje pačioje turinio prieglobos platformoje arba trečiosios šalies svetainėse, tik gavus 
išankstinį naudotojo sutikimą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir E. 
privatumo direktyvą; nurodo, kad valdžios institucijoms prieiga prie naudotojo 
metaduomenų suteikiama tik sunkiais nusikaltimais įtariamų asmenų veiklai tirti, gavus 
išankstinį teismo leidimą;

5. nerimauja dėl to, kad prisijungimo paslauga gali būti naudojama vartotojams sekti 
įvairiose platformose; rekomenduoja, kad vieno prisijungimo principu veikiančią 
paslaugą palaikantys paslaugų teikėjai, kurie užima dominuojančią padėtį rinkoje, 
privalėtų remti ir bent vieną atvirą ir sietinę autentifikavimo sistemą, veikiančią 
nenuosavybinės sistemos pagrindu;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant apsaugoti pagrindines teises ir užtikrinti teisinį 
tikrumą, Skaitmeninių paslaugų akte neturi būti vartojama teisiškai neapibrėžta sąvoka 
„žalingas turinys“, bet kalbama apie neteisėto turinio paskelbimą, laikantis principo „tai, 
kas neteisėta ne internete, taip pat yra neteisėta internete“; pažymi, kad automatinėmis 
priemonėmis negalima atskirti neteisėto turinio nuo turinio, kuris tam tikromis 
aplinkybėmis yra teisėtas; taip pat pažymi, kad žmogaus atliekama paslaugų teikėjų, jų 
darbuotojų ar rangovų automatinių ataskaitų peržiūra negali pagerinti turinio atpažinimo 
technologijų veikimo; todėl pabrėžia, kad, nedarant poveikio Autorių teisių direktyvos 
17 straipsniui, Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti aiškiai pasisakoma prieš prievolę 
naudoti automatines priemones turinio moderavimo tikslais ir reglamentuojamas 
savanoriškas jų naudojimas, taip pat turėtų būti vengiama nustatyti pranešimo ir 
galutinio pašalinimo mechanizmus; primygtinai reikalauja, kad paslaugų teikėjų 
taikomos turinio moderavimo procedūros nelemtų jokių ex ante kontrolės priemonių, 
grindžiamų automatinėmis priemonėmis arba įkeliamo turinio filtravimu; pabrėžia, kad 
turinio moderatoriai turėtų būti tinkamai apmokomi ir jiems turėtų būti teikiama 
tinkama psichologinė pagalba; pažymi, kad svarbu žinoti, ar turinio moderavimo 
sprendimą priėmė žmogus, ar algoritmas, ir pastaruoju atveju, ar žmogus peržiūrėjo 
sprendimą; pažymi, kad turinio prieglobą vykdančios platformos, peržiūrėdamos ir 
valdydamos turinį, turi užtikrinti didesnį skaidrumą, todėl siūlo nustatyti 
dominuojančioms ar sisteminėms turinio prieglobos platformoms skirtą peržiūros 
mechanizmą, kad būtų galima įvertinti riziką, susijusią su jų turinio valdymo politika;

7. pažymi, kad svarbu esamai arba naujai Europos Sąjungos agentūrai ar įstaigai pavesti 
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koordinuoti valstybių narių bendradarbiavimą sprendžiant tarpvalstybinius klausimus ir 
nepriklausomų nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų tinklo veiklą;

8. pažymi, kad pagrindinių teisių standartų, susijusių su nuostatomis ir sąlygomis, kurias 
tarpininkai nustato savo paslaugų naudotojams, sąžiningumas ir jų laikymasis turi būti 
užtikrinami atliekant teisminę peržiūrą;

9. pabrėžia, kad siekiant konstruktyviai remtis E. komercijos direktyvos taisyklėmis ir 
užtikrinti teisinį tikrumą, taikytinuose teisės aktuose turi būti išsamiai ir aiškiai 
išdėstomos skaitmeninių paslaugų teikėjų pareigos, o ne tik nustatoma bendra pareiga 
rūpintis; atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninių paslaugų teikėjų atsakomybės teisinė 
sistema neturėtų priklausyti nuo neaiškių sąvokų, kaip, pvz., „aktyvus“ ir „pasyvus“ 
paslaugų teikėjų vaidmuo;

10. pabrėžia, kad atsakomybė už teisės nuostatų vykdymo užtikrinimą, sprendimų dėl 
veiklos internete teisėtumo priėmimą ir nurodymus prieglobos paslaugų teikėjams kuo 
greičiau ir informavus paslaugų teikėją ir susijusias šalis pašalinti neteisėtą turinį arba 
panaikinti prieigą prie jo, taip pat ir socialiniuose tinkluose, siekiant apsaugoti 
naudotojus, turėtų visuomet tekti nepriklausomoms teisminėms institucijoms, kurios 
priima galutinį sprendimą; todėl perspėja dėl nuostatų, kuriomis platformos skatinamos 
naudoti savanoriškas priemones; pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti 
užtikrinta visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir apsaugotos naudotojų teisės 
pagal civilinę teisę, taip pat turėtų būti užtikrinta, kad būtų visapusiškai paisoma 
apsaugos priemonių ir teisių gynimo priemonių, susijusių su visomis platformų ir 
skaitmeninių paslaugų teikėjų taikomomis priemonėmis; mano, kad turinio šalinimo 
įpareigojimai turėtų būti taikomi prieglobos paslaugų teikėjams, kai tik jie, gavę 
galiojantį pranešimą, įgyja faktinių žinių apie neteisėtą turinį ir jo neteisėtą pobūdį, ir 
kad jie gali būti laikomi atsakingais už turinio, dėl kurio pateiktas pranešimas, 
vertinimą, visų pirma kalbant apie internetinės prekyvietės paslaugas; ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę įpareigoti dominuojančios ar sisteminės prieglobos paslaugų 
teikėjus pranešti apie sunkius nusikaltimus kompetentingai teisėsaugos institucijai, 
gavus faktinių žinių apie tokius nusikaltimus;

11. pabrėžia, kad neteisėtas turinys turėtų būti pašalintas ten, kur jis talpinamas, ir kad iš 
prieigos teikėjų neturėtų būti reikalaujama blokuoti prieigą prie turinio;

12. pažymi, kad teisės aktų pažeidimų atvejais turėtų būti taikomos proporcingos sankcijos, 
kurios neapima galimybės asmenims naudotis skaitmeninėmis paslaugomis 
panaikinimo;

13. pabrėžia, kad potencialiai žalingo turinio, pvz., dezinformacijos ir neapykantą 
kurstančių kalbų, skleidimas socialiniuose tinkluose turėtų būti ribojamas suteikiant 
naudotojams galimybę kontroliuoti jiems siūlomą turinį; pabrėžia, kad turinio priežiūrai, 
grindžiamai naudotojo veiksmų sekimu, turėtų būti reikalingas išankstinis, visapusiškai 
informuoto naudotojo sutikimas ir kad naudotojams, atsisakiusiems duoti sutikimą, 
turėtų būti suteiktos kitos teisingos ir pagrįstos galimybės naudotis paslauga; siūlo, kad 
socialinių tinklų naudotojai turėtų teisę matyti savo laiko juostą chronologine tvarka, 
taikant turinio moderavimą arba netaikant jokio turinio moderavimo; siūlo, kad 
platformos, laikomos dominuojančiomis ar sisteminėmis, turėtų suteikti naudotojams 
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galimybę naudotis naudotojams skirta programų sąsaja, kad turinio priežiūra būtų 
vykdoma pasitelkiant jų pasirinktą programinę įrangą arba paslaugas, jei tai techniškai 
įmanoma; pabrėžia, kad platformos turėtų užtikrinti didesnį automatizuotų sprendimų 
priėmimo procesų skaidrumą garantuojant, kad algoritmai nebūtų šališki, ir kad 
algoritmų sistemos sprendimų priėmimo procesai turi visada išlikti suprantami ir kuo 
skaidresni; primygtinai reikalauja, kad Skaitmeninių paslaugų aktu būtų uždrausta 
diskriminuojamoji turinio moderavimo praktika;

14. pabrėžia, kad siekiant įveikti centralizuotų tinklų susaistymo poveikį ir užtikrinti 
konkurenciją bei vartotojų pasirinkimą, dominuojančių socialinės žiniasklaidos 
paslaugų ir pranešimų siuntimo paslaugų naudotojams turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis skirtingų platformų sąveika pasitelkiant atvirąsias sąsajas (tarpusavio 
sujungiamumas); ragina Komisiją uždrausti taikyti nuosavybinę ir uždarą skaitmeninių 
produktų ir paslaugų naudojimo įvairiose aplinkose ekosistemą, siekiant užtikrinti tikrą 
ir aukšto lygio sąveikumą ir teikti šiuos produktus ir paslaugas atviru formatu, kad juos 
būtų galima eksportuoti į bet kokią skaitmeninę aplinką;

15. pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų akte reikia numatyti konkrečias ir išsamias 
taisykles, pvz., paaiškinti nuostatas dėl platformų ir socialinės žiniasklaidos paslaugų; 
mano, kad reikia patikslinti pranešimų apie turinį galiojimo ir tolesnių veiksmų sąlygas; 
taip pat mano, kad piktnaudžiavimo prevencija ir sankcijos už tokį piktnaudžiavimą, 
kuris visų pirma apima pakartotinius neteisingus arba piktnaudžiaujamojo pobūdžio 
pranešimus apie turinį, turėtų būti grindžiamos esama Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktika; be to, pabrėžia, kad reikia apriboti platformų atsakomybę, susijusią su 
paslaugomis, visų pirma su žiniasklaidos turiniu, kuriam jau taikoma turinio teikėjo 
redakcinė kontrolė, išsamiai reglamentuota ir nepriklausomai bei veiksmingai 
prižiūrima pripažintos nepriklausomos kompetentingos institucijos pagal pranešimo ir 
veiksmų sistemą, atitinkančią E. komercijos direktyvoje įtvirtintus principus; mano, kad 
mažesni komerciniai ir nekomerciniai paslaugų teikėjai neturi būti įpareigojami laikytis 
tokių pat prievolių; pabrėžia, kad Europos MVĮ, įskaitant startuolius, turi sugebėti 
valdyti bet kokią skaitmeninių paslaugų srityje veikiančią teisinę sistemą, todėl joje 
visiems sektoriams turėtų būti nustatytos proporcingos prievolės ir aiškios apsaugos 
priemonės; pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų akte nustatytomis taisyklėmis turėtų 
būti užkirstas kelias platformų operatoriams keisti turinį, kuriam taikoma turinio teikėjo 
redakcinė kontrolė, kaip numatyta Sąjungos teisėje; pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad 
prireikus pašalinti bet kokį žiniasklaidos turinį, tai galėtų būti daroma tik remiantis 
teismo nutartimi; prieš panaikinant prieigą prie turinio, turinio teikėjai turi būti 
išklausomi, išskyrus atvejus, kai tai trukdytų ar keltų grėsmę vykstančiam 
nusikalstamos veikos tyrimui; mano, kad turėtų būti numatyti tinkami teisių gynimo 
mechanizmai pasitelkiant tiek ginčų sprendimo institucijas, tiek teismines institucijas, ir 
nustatant pagrįstus terminus; laikosi nuomonės, kad komerciniai prieglobos paslaugų 
teikėjai, kurie laikomi dominuojančiais arba sisteminiais, turėtų užtikrinti viešai ir 
anonimiškai prieinamą pranešimų apie tariamai neteisėtą turinį, skelbiamą jų 
platformose, teikimo mechanizmą; pabrėžia, kad šiomis aplinkybėmis Skaitmeninių 
paslaugų aktas neturi nei pažeisti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 
taisyklių, nei padaryti jas nebeaktualiomis; pabrėžia, kad teisių turėtojams turėtų būti 
suteikta prieiga prie ne asmens duomenų, kuriuos sukuria jų turinys platformose arba 
kurie yra su juo susiję, laikantis Sąjungos teisėje nustatytų sąlygų ir atlikus tinkamą 
poveikio vertinimą;
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16. ypač rekomenduoja, kad platformose, kurios veikia kaip internetinės prekyvietės, 
naudotojams būtų suteikta informacija apie pagrindinius parametrus, lemiančius 
naudotojams pateikiamų produktų tvarką ir eiliškumą, atsižvelgiant į jų paieškos 
užklausas, visų pirma, jeigu paieškos užklausos rezultatui įtakos turėjo bet koks tiekėjo 
sumokėtas užmokestis, arba jeigu platformos operatorius veikia kaip tam tikrų 
produktų, kurie rodomi paieškos užklausos rezultatuose, tiekėjas;

17. pažymi, kad svarbu išplėsti Skaitmeninių paslaugų akto teritorinę taikymo sritį, kad ji 
taip pat apimtų trečiosiose šalyse įsisteigusių skaitmeninių paslaugų teikėjų veiklą, jeigu 
jie teikia paslaugas Sąjungoje; siūlo, kad tais atvejais, kai tarpininkai yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, jie turėtų paskirti teisinį atstovą, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir iš 
kurio būtų galima reikalauti atsakomybės dėl jų siūlomų produktų arba paslaugų;

18. siūlo, kad platformose, kuriose veikia prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams skirta 
reputacijos sistema, turi būti pateikta informacija apie tai, kaip nustatomi tokie 
reputacijos balai; šiuo atžvilgiu rekomenduoja, kad tokiose reputacijos sistemose 
pateikiami atsiliepimai būtų pagrįsti tikra patirtimi ir jų autoriai būtų sandorio šalys; 
pažymi, kad joks atsiliepimas neturėtų būti skelbiamas, jeigu jo autorius gavo kokį nors 
atlygį už tai, kad pateikė konkretų teigiamą arba neigiamą atsiliepimą;

19. atkreipia dėmesį į tai, kad Skaitmeninių paslaugų akte ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
neįgaliems naudotojams ir garantuoti jų galimybę naudotis skaitmeninėmis 
paslaugomis; Komisija turėtų paskatinti paslaugų teikėjus sukurti technines priemones, 
kurios sudarytų sąlygas Sąjungoje gyvenantiems neįgaliesiems tinkamai naudotis 
interneto paslaugomis ir turėti iš jų naudos;

20. rekomenduoja, kad platformos, kuriose veikia prekių tiekėjų arba paslaugų teikėjų 
reputacijos sistema, sudarytų sąlygas dabartinius atsiliepimus perkelti į kitos platformos 
reputacijos sistemą paprašius tiekėjui, taip pat nutraukus platformos ir tiekėjo sutartį; 
pažymi, kad vartotojus reikia informuoti apie atsiliepimų kilmę, jeigu jie buvo perkelti 
iš kitos platformos.
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