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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,

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 un identitātes zādzību; atzīmē, 
ka gadījumos, kad saskaņā ar Patērētāju tiesību direktīvu komersantiem ir jāpaziņo sava 
identitāte, lielāko tirgus segmentu nodrošinātājiem varētu būt pienākums pārbaudīt 
attiecīgo identitāti, savukārt citos gadījumos būtu jāievēro tiesības digitālos 
pakalpojumus izmantot anonīmi;

2. atzīmē – tā kā personu darbības tiešsaistē sniedz visaptverošu priekšstatu par lietotāju 
personību un rada iespēju ar viņiem manipulēt, personas datu vākšanai un izmantošanai 
saistībā ar digitālo pakalpojumu lietošanu būtu jāpiemēro īpašs privātuma satvars, kas 
būtu jāattiecina vienīgi uz to, lai nodrošinātu attiecīgā pakalpojuma izmantošanu un par 
to iekasētu maksu;

3. atzīmē, ka ar automatizētiem rīkiem nav iespējams nelikumīgu saturu atšķirt no satura, 
kas konkrētajā kontekstā ir likumīgs; uzsver – šo problēmu neatrisinātu tas, ja 
pakalpojumu sniedzēju automatizētos ziņojumus pārskatītu cilvēks, jo privātuzņēmumu 
darbiniekiem nav tādas neatkarības, kvalifikācijas un pārskatatbildības, kāda ir valsts 
iestādēm; tādēļ uzsver, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu skaidri jāizslēdz 
jebkāds pienākums mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vai citiem tehniskajiem 
starpniekiem izmantot automatizētus rīkus satura moderācijai un jāatturas no “notice-
and-stay-down mechanisms” (informācijas ievērošanas un bloķēšanas mehānismu) 
piemērošanas; prasa, lai pakalpojumu sniedzēju izmantotās satura moderācijas 
procedūras nenovestu pie ex ante kontroles pasākumiem, kuru pamatā ir automatizēti 
rīki vai satura augšupielādes filtrēšana;

4. uzsver, ka atbildība par likuma izpildi, lemšanu par tiešsaistes darbību likumību un 
pienākuma uzlikšanu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem pēc iespējas drīzāk izņemt 
nelikumīgu saturu vai atspējot tam piekļuvi būtu jāuzņemas neatkarīgām tiesu iestādēm; 
uzskata, ka satura izņemšanas pienākums būtu jāattiecina tikai uz tādu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju, kuram ir faktiskas zināšanas par nelikumīgu saturu un tā 
nelikumīgo raksturu;

5. uzsver, ka nepatiesas un rasistiskas informācijas izplatīšana sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos būtu jāierobežo, ļaujot lietotājiem kontrolēt viņiem piedāvāto saturu; uzsver – 
lai saturu varētu labot, pamatojoties uz lietotāju darbību izsekošanu, būtu vajadzīga 
attiecīgā lietotāja piekrišana; ierosina, lai sociālo tīklu lietotājiem būtu tiesības redzēt 
savas darbības hronoloģiskā secībā; ierosina, ka dominējošām platformām būtu 
jānodrošina lietotājiem API, ar ko saturu varētu apstrādāt ar pašu izvēlētu 
programmatūru vai pakalpojumiem;
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6. uzsver – lai novērstu centralizēto tīklu bloķējošo efektu, nodrošinātu konkurenci un 
sniegtu izvēli patērētājiem, dominējošo sociālo mediju pakalpojumu un ziņapmaiņas 
pakalpojumu lietotājiem būtu jānodrošina tiesības uz starpplatformu mijiedarbību, 
izmantojot atvērtas saskarnes (starpsavienojamība).


