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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā vairāki jautājumi, kas saistīti ar civiltiesībām un komerctiesībām, kā arī 
civiltiesību un administratīvo tiesību piemērošanu, ir ļoti būtiski arī attiecībās ar 
patērētājiem, kā arī skar tiešsaistes platformu konkurētspēju un konkurenci;

B. tā kā Direktīvā 2000/31/EK par elektronisko tirdzniecību (“E-komercijas direktīva”) 
ietvertajiem noteikumiem ir bijusi būtiska loma digitālo pakalpojumu veicināšanā 
iekšējā tirgū un tiem ir izšķirīga nozīme inovatīvas uzņēmējdarbības vides saglabāšanā; 
tā kā ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu vajadzētu atjaunināt civiltiesību un 
komerctiesību likumus, ar ko reglamentē atbildību par tiešsaistes platformām un 
mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu noteiktību un drošību 
uzņēmumiem, lietotājiem un sabiedrībai kopumā, nosakot skaidrus pienākumus 
tiešsaistes platformām, tostarp tirdzniecības vietām;

C. tā kā ir pierādījumi tam, ka tiešsaistē tiek piedāvāti daudzi nelikumīgi produkti un 
pakalpojumi, un tāpēc ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu ir jāparedz konkrētas 
darbības;

D. tā kā ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu, ieviešot efektīvu un līdzsvarotu tiesisko 
regulējumu, vajadzētu censties iegūt patērētāju uzticēšanos e-komercijas izmantošanai, 
vienlaikus stabilākas pozīcijas tirgū nodrošinot Eiropas jaunuzņēmumiem un MVU,

1. uzsver, ka vienmēr, ja vien tas ir tehniski iespējams un pamatoti, būtu jāprasa, lai 
starpniekuzņēmumi ļautu savus pakalpojumus izmantot un par tiem samaksāt anonīmi, 
jo anonimitāte efektīvi novērš datu neatļautu izpaušanu, identitātes zādzību un liedz 
citos veidos ļaunprātīgi izmantot tiešsaistē iegūtus personas datus; atzīmē, ka 
gadījumos, kad Savienības tiesību akti prasa komerctirgotājiem paziņot savu identitāti, 
dominējošu vai sistēmisku tirgus vietu nodrošinātājiem varētu uzlikt par pienākumu 
pārbaudīt tirgotāju identitāti; ierosina, lai tiktu apsvērti un ieviesti jauni tehnoloģiski 
risinājumi gan lietotāju identificēšanai, gan anonimizācijai; apstiprina, ka ikreiz, kad 
platformas identificē lietotājus, tās nedrīkst atklāt lietotāju identitāti bez skaidri un 
brīvprātīgi dotas piekrišanas vai juridiskas prasības šādu informāciju atklāt;

2. gaidāmajā likumdošanas priekšlikumā par digitālo pakalpojumu aktu būtu pilnībā 
jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kā arī Savienības noteikumi, kas 
aizsargā patērētājus un viņu drošību, privātumu un personas datus; atgādina, ka ir 
svarīgi, lai E-komercijas direktīvas galvenie principi, proti, izcelsmes valsts princips, 
ierobežotas atbildības klauzula un vispārējās uzraudzības pienākuma aizliegums, paliktu 
spēkā arī digitālo pakalpojumu tiesību aktā; šajā sakarībā uzsver — lai aizsargātu vārda 
brīvību, izvairītos no tiesību normu kolīzijas, novērstu nepamatotu un neefektīvu 
ģeobloķēšanu un censtos saskaņot digitālo vienoto tirgu, mitināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem nevajadzētu būt pienākumam dzēst vai liegt piekļuvi informācijai, kas ir 
likumīga viņu izcelsmes valstī;

3. uzsver, cik būtiski ir izveidot skaidru, vienotu un atjauninātu tiesisko regulējumu, kurā 
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cita starpā būtu sniegtas skaidras definīcijas; uzsver, ka ir jādefinē dominējošās vai 
sistēmiskās platformas un jānosaka tām raksturīgās īpašības;

4. atzīmē – tā kā personu darbības tiešsaistē sniedz visaptverošu priekšstatu par lietotāju 
personību un rada iespēju (jo īpaši dominējošām vai sistēmiskām platformām un 
sociālajiem tīkliem) ar viņiem manipulēt, personas datu vākšana un izmantošana 
saistībā ar digitālo pakalpojumu lietošanu būtu jāierobežo līdz tādam mēram, kas 
nepieciešams vienīgi attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un maksas iekasēšanai no 
lietotājiem; uzsver, ka ir jānostiprina likumdošana, lai ierobežotu personas datu 
vākšanu, ko veic satura mitināšanas platformas, inter alia pamatojoties uz lietotāju 
mijiedarbību ar satura mitināšanas platformās ievietoto saturu nolūkā apkopot 
mērķorientētas reklāmas profilus; prasa satura mitināšanas platformām uz lietotāja 
agrāko mijiedarbību ar vienā un tajā pašā satura mitināšanas platformā vai trešās puses 
tīmekļa vietnēs ievietoto saturu balstītas mērķorientētas reklāmas izmantot tikai tad, ja 
lietotājs sniedzis iepriekšēju piekrišanu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 
un E-privātuma direktīvu; uzskata, ka valsts iestādēm piekļuvei lietotāja metadatiem ir 
jābūt vienīgi nolūkā (iepriekš saņemot tiesas atļauju) veikt izmeklēšanu saistībā ar 
personām, kuras tur aizdomās par smagiem noziegumiem;

5. ir nobažījies, ka vienotās pierakstīšanās (single sign on) pakalpojumus var izmantot, lai 
tiešsaistes platformās izsekotu lietotājus; ierosina, lai pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
atbalsta vienotās pierakstīšanās pakalpojumu un kuriem tirgū ir dominējošs īpatsvars, 
prasītu atbalstīt arī vismaz vienu atklātu un ārēju autentifikācijas sistēmu, kas balstīta uz 
nepatentētu shēmu;

6. norāda, ka nolūkā aizsargāt pamattiesības un nodrošināt juridisko noteiktību digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā nedrīkst izmantot juridiski neskaidru jēdzienu “kaitīgs saturs”, 
bet satura publicēšanā ir jāievēro princips “tas, kas ir nelikumīgs bezsaistē, ir 
nelikumīgs arī tiešsaistē”; atzīmē, ka ar automatizētiem rīkiem nav iespējams 
nelikumīgu saturu atšķirt no satura, kas konkrētajā kontekstā ir likumīgs; turklāt atzīmē 
– tas, ka automatizētos ziņojumus pārbauda pakalpojumu sniedzēji, viņu darbinieki vai 
līgumslēdzēji, principā nevar uzlabot satura atpazīšanas tehnoloģiju darbību; tāpēc 
uzsver, ka, neskarot Autortiesību direktīvas 17. pantu, no digitālo pakalpojumu tiesību 
akta nepārprotami ir jāizslēdz jebkāds pienākums satura moderācijā izmantot 
automatizētus rīkus un reglamentēt to brīvprātīgu izmantošanu un ir jāatturas no 
informācijas pamanīšanas un bloķēšanas (notice-and-stay-down) mehānismu 
uzspiešanas; prasa, lai pakalpojumu sniedzēju izmantotās satura moderācijas procedūras 
nenovestu pie ex ante kontroles pasākumiem, kuru pamatā ir automatizēti rīki vai satura 
augšupielādes filtrēšana; uzsver, ka satura moderatori ir pienācīgi jāapmāca un viņiem 
jāsaņem atbilstīgs psiholoģiskais atbalsts; uzsver, cik būtiski ir zināt, vai satura 
moderācijas lēmumu ir pieņēmis cilvēks vai algoritms un ja algoritms – vai pārbaudi ir 
veicis arī cilvēks; uzsver, ka satura pārbaudei un satura mitināšanas platformu 
pārvaldībai ir jābūt pārredzamākai, un tāpēc ierosina dominējošām vai sistēmiskām 
satura mitināšanas platformām piemērot pārbaudes mehānismu, ar ko novērtētu šo 
platformu satura pārvaldības rīcībpolitiku riskus;

7. uzver, cik būtiski ir kādai esošai vai jaunai Eiropas aģentūrai vai Eiropas struktūrai 
uzticēt pienākumu koordinēt dalībvalstu sadarbību pārrobežu jautājumos un neatkarīgu 
valsts izpildes struktūru tīklu;
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8. uzsver, ka taisnīgums un pamattiesību standartu ievērošana noteikumos un nosacījumos, 
ko starpnieki uzspiež savu pakalpojumu lietotājiem, ir jāizvērtē tiesu iestādēm;

9. uzsver — lai konstruktīvi balstītos uz E–komercijas direktīvas noteikumiem un 
nodrošinātu juridisko noteiktību, piemērojamajiem tiesību aktiem jābūt izsmeļošiem un 
tajos jānosaka skaidri digitālo pakalpojumu sniedzēju pienākumi, nevis jāuzliek 
vispārīgs rūpības pienākums; uzsver, ka tiesiskajam regulējumam attiecībā uz digitālo 
pakalpojumu sniedzēju atbildību nevajadzētu būt atkarīgam no neskaidriem jēdzieniem, 
tādiem kā pakalpojumu sniedzēju “aktīvā” vai “pasīvā” loma;

10. uzsver, ka atbildība par likuma izpildi, lemšana par tiešsaistes darbību likumīgumu un 
prasīšana mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem pēc iespējas drīzāk un pēc tam, kad 
pakalpojuma sniedzējs un iesaistītās puses ir informētas, izņemt nelikumīgu saturu vai 
bloķēt piekļuvi tam, ietverot sociālos medijus, nolūkā aizsargātu lietotājus, vienmēr 
vajadzētu būt neatkarīgu tiesu iestāžu ziņā, kuras attiecīgi pieņemtu galīgo lēmumu; 
tāpēc brīdina, ka nevajadzētu pieņemt noteikumus, ar ko platformas tiktu mudinātas 
veikt brīvprātīgus pasākumus; uzsver, ka ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu pilnībā 
jānodrošina pamattiesību ievērošana un lietotāju civiltiesību aizsardzība, kā arī pilnīga 
aizsardzības pasākumu un tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība, lai tos varētu 
piemērot visiem pasākumiem, ko izmanto tiešsaistes platformas un digitālo 
pakalpojumu sniedzēji; uzskata, ka pēc tam, kad mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir 
faktiskas zināšanas par nelikumīga satura pastāvēšanu un tā nelikumīgajām 
raksturiezīmēm, par ko sniegts derīgs paziņojums, mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
būtu jāpiemēro prasība šādu saturu izņemt un no viņa jāprasa atbildība par paziņotā 
satura izvērtēšanu, jo īpaši saistībā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu pakalpojumiem; 
aicina Komisiju apsvērt iespēju uzlikt par pienākumu dominējošiem vai sistēmiskiem 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ziņot kompetentajai tiesībaizsardzības iestādei 
par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, tiklīdz ir iegūtas faktiskas zināšanas par 
šādiem noziedzīgiem nodarījumiem;

11. uzsver, ka nelikumīgs saturs ir jāizņem no mitināšanas vietas un ka nevajadzētu izvirzīt 
prasību piekļuves sniedzējiem bloķēt piekļuvi saturam;

12. uzsver, ka par tiesību aktu pārkāpumiem būtu jāpiemēro samērīgas sankcijas, kas netver 
digitālo pakalpojumu liegšanu individuālām personām;

13. uzsver, ka likumīga, taču iespējami kaitīga satura, tāda kā dezinformācija un naida runa, 
izplatīšana sociālajos medijos būtu jāierobežo, ļaujot lietotājiem kontrolēt viņiem 
piedāvāto saturu; uzsver, ka satura pārraudzīšanai, pamatojoties uz lietotāja darbību 
izsekošanu, no lietotāja būtu jāsaņem iepriekšēja un informēta piekrišana, un ka 
lietotājiem, kuri atsaka dot piekrišanu, vajadzētu piedāvāt citas taisnīgas un saprātīgas 
iespējas, kā saņemt attiecīgo pakalpojumu; ierosina, lai sociālo tīklu lietotājiem būtu 
tiesības redzēt savas darbības hronoloģiskā secībā ar vai bez jebkādas satura 
pārraudzības; ierosina, ka platformām, ko uzskata par dominējošām vai sistēmiskām, 
būtu jānodrošina lietotājiem lietojumprogrammas saskarne, ar ko viņi saturu varētu 
pārraudzīt ar pašu izraudzītas programmatūras vai pakalpojumu starpniecību, ja vien tas 
ir tehniski iespējams; uzsver, ka platformām būtu jānodrošina lielāka pārredzamība 
automatizētu lēmumu pieņemšanas procesos, pārliecinoties, ka algoritmi ir objektīvi, un 
uzsver, ka uz algoritmiem balstītās sistēmās lēmumu pieņemšanas procesiem vienmēr ir 
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jābūt cik vien iespējams saprotamiem un pārredzamiem; prasa, lai digitālo pakalpojumu 
tiesību aktā tiktu aizliegta satura moderācijas prakse, kas ir diskriminējoša;

14. uzsver – lai novērstu centralizēto tīklu bloķējošo efektu, nodrošinātu konkurenci un 
sniegtu izvēli patērētājiem, dominējošo sociālo mediju pakalpojumu un ziņapmaiņas 
pakalpojumu lietotājiem vajadzētu būt iespējai izmantot starpplatformu mijiedarbību ar 
atvērtas saskarnes starpniecību (starpsavienojamība); aicina Komisiju aizliegt patentētas 
un slēgtas ekosistēmas uzspiešanu digitālo produktu un pakalpojumu izmantojumam 
dažādās vidēs, lai nodrošinātu īstenu un augsta līmeņa sadarbspēju, sniedzot šos 
produktus un pakalpojumus formātā, kas ir atklāts un pieļauj eksportēšanu jebkurā 
digitālā vidē;

15. uzsver, ka ar digitālo pakalpojumu tiesību aktu ir jāparedz konkrēti un detalizēti 
noteikumi, tādi kā skaidri nosacījumi, kādi piemērojami platformām un sociālo mediju 
pakalpojumiem; uzskata, ka ir jāprecizē nosacījumi par satura paziņojumu derīgumu un 
pārraudzību; turklāt uzskata, ka ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu novēršana un 
sankcijas par tiem, kas parasti izpaužas kā atkārtota kļūdainu vai ļaunprātīgu 
paziņojumu sniegšana par saturu, būtu jābalsta uz spēkā esošo Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūru; bez tam uzsver, ka ir jāierobežo tiešsaistes platformu atbildība par 
pakalpojumiem, jo īpaši saistībā ar mediju saturu, kas jau ietilpst satura sniedzēja 
redaktoru pienākumos un kam attiecīgi tiek piemērots visaptverošs regulējums, kā arī 
neatkarīga un efektīva atzītas neatkarīgas kompetentās iestādes uzraudzība saskaņā ar 
paziņošanas un darbību sistēmu, kas atbilst E-komercijas direktīvā noteiktajiem 
principiem; uzskata, ka mazajiem komercpakalpojumu sniedzējiem un nekomerciālu 
pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu piemērot vienas un tās pašas prasības; uzsver, ka 
jebkuram jaunam tiesiskam regulējumam digitālo pakalpojumu jomā ir jābūt tādam, ko 
spēj izpildīt Eiropas MVU, tostarp jaunuzņēmumi, un tādēļ tajā būtu jāiekļauj samērīgi 
pienākumi un skaidri aizsardzības pasākumi visām nozarēm; uzsver, ka ar digitālo 
pakalpojumu aktā paredzētajiem noteikumiem platformu operatori būtu jāattur no satura 
izmainīšanas satura nodrošinātāja veiktā redakcijā, kā to paredz Savienības tiesību akti; 
uzsver – ja kāds plašsaziņas līdzekļu saturs ir jāizņem, jānodrošina, ka to var izdarīt 
tikai ar tiesas rīkojumu; satura nodrošinātājus uzklausa pirms tiek atspējota piekļuve 
saturam, izņemot gadījumus, kad tas traucētu vai apdraudētu kādas 
kriminālizmeklēšanas norisi; uzskata, ka ar strīdu izšķiršanas struktūru un tiesu iestāžu 
starpniecību būtu jānodrošina pienācīgi tiesiskās aizsardzības mehānismi, vienlaikus 
ievērojot saprātīgus termiņus; uzskata, ka mitināšanas komercpakalpojumu sniedzējiem, 
kas tiek uzskatīti par dominējošiem vai sistēmiskiem, būtu jānodrošina publiski un 
anonīmi pieejams mehānisms ziņošanai par iespējami nelikumīgu saturu, kas publicēts 
attiecīgo pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes platformās; šajā sakarībā uzsver, ka digitālo 
pakalpojumu tiesību akts nedrīkst nedz apdraudēt Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
direktīvas noteikumus, nedz padarīt tos novecojušus; uzsver, ka tiesību subjektiem būtu 
jāpiešķir piekļuve nepersonizētiem datiem, kas iegūti viņu saturu platformās vai saistīti 
ar tiem, saskaņā ar Savienības tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem un pēc 
pienācīga ietekmes novērtējuma veikšanas;

16. stingri iesaka, lai platformas, kas darbojas kā tiešsaistes tirdzniecības vietas, sniegtu 
lietotājiem informāciju par galvenajiem parametriem, kas nosaka lietotājiem piedāvāto 
produktu secību un ierindojumu meklēšanas vaicājumu rezultātā, jo īpaši, ja meklēšanas 
vaicājuma rezultātu ir ietekmējusi piegādātāja samaksātā atlīdzība, vai gadījumos, kad 
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platformas operators ir atsevišķu to produktu piegādātājs, kuri parādās meklēšanas 
vaicājuma rezultātā;

17. uzsver, ka ir būtiski paplašināt digitālo pakalpojumu tiesību akta teritoriālo darbības 
jomu, attiecinot to arī uz digitālo pakalpojumu sniedzēju darbībām, kuri veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs, ja vien tie savus pakalpojumus piedāvā Savienībā; 
ierosina, ka gadījumos, kad starpnieki veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tiem būtu 
jāieceļ juridiskais pārstāvis, kurš ir reģistrēts Savienībā un kuru var saukt pie atbildības 
par piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem;

18. ierosina, lai platformas, kas preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem 
nodrošina reputācijas sistēmu, sniegtu informācija par to, kā šādi reputācijas vērtējumi 
ir iegūti; šajā sakarībā iesaka vērtējumus, kas veido šādas reputācijas sistēmas, balstīt uz 
reālu pieredzi, ko sniegusi attiecīgā darījuma puse; uzsver, ka vērtējumi nebūtu 
jāpublicē, ja to autors ir guvis kādu labumu no konkrētā pozitīvā vai negatīvā 
vērtējuma;

19. norāda, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktā īpaša uzmanība būtu jāpievērš lietotājiem 
ar invaliditāti un jāgarantē viņiem piekļuve digitālajiem pakalpojumiem; Komisijai būtu 
jāmudina pakalpojumu sniedzēji izstrādāt tehniskus rīkus, kas ļautu personām ar 
invaliditāti, kuras dzīvo Savienībā, pienācīgi izmantot interneta pakalpojumus un gūt 
labumu no tiem;

20. iesaka, lai tiešsaistes platformas, kas preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem 
nodrošina reputācijas sistēmu, pēc piegādātāja pieprasījuma, kā arī pēc tam, kad 
beidzies starp platformu un piegādātāju noslēgtā līguma darbības termiņš, ļautu esošos 
vērtējumus pārcelt uz citas platformas reputācijas sistēmu; uzsver, ka patērētāji ir 
jāinformē par vērtējumu izcelsmi, ja tie ir pārcelti no citas platformas.
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