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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un 
civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē
(2020/2019(INL))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 
2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem 
paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 
2016/679 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)2,

– ņemot vērā 2018. gada 6. jūnija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu 
(COM(2018)0434),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. oktobra rezolūciju par sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijām un blokķēdēm: uzticēšanās veidošana, atsakoties no 
starpniecības3,   

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas 
Datu stratēģija” (COM(2016)66), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas 
digitālās nākotnes veidošana” (COM(2020) 67),

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu;

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā digitālie pakalpojumi, kas ir Savienības ekonomikas stūrakmens un nodrošina 

1 OV L 186, 11.7.2019., 57. lpp.
2 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
3 OV C 11, 13.1.2020., 7. lpp.
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iztikas līdzekļus daudziem tās iedzīvotājiem, ir jāregulē tā, lai līdzsvarotu pamattiesību 
un citu pilsoņu tiesību ievērošanas apsvērumus un nepieciešamību atbalstīt attīstību un 
ekonomikas izaugsmi;

B. tā kā vairāki svarīgi civiltiesību un komerctiesību aspekti nav pietiekami ņemti vērā 
Savienības vai valstu tiesību aktos un tā kā šo situāciju vēl vairāk saasina ātrā un 
aizvien straujākā attīstība digitālo pakalpojumu jomā pēdējo desmitgažu laikā, jo īpaši 
jaunu uzņēmējdarbības modeļu parādīšanās;

C. tā kā dažiem digitālo pakalpojumu sniedzējiem ir dominējošs stāvoklis tirgū, 
pateicoties spēcīgai uz datiem balstītai tīkla ietekmei, kas aizvien vairāk apgrūtina citu 
dalībnieku konkurētspēju;

D. tā kā konkurences tiesību aktu ex post izpilde vien nevar efektīvi novērst ietekmi, ko 
uz godīgu konkurenci digitālajā vienotajā tirgū atstāj konkrētu tiešsaistes platformu 
dominējošais stāvoklis tirgū;

E. tā kā satura mitināšanas platformas, kas sākotnēji vienkārši izrādīja saturu, ir kļuvušas 
par sarežģītām struktūrām un tirgus dalībniekiem, jo īpaši sociālo tīklu gadījumā, kuri 
vāc un izmanto lietošanas datus; tā kā lietotājiem ir pamatots iemesls sagaidīt taisnīgus 
nosacījumus šādu platformu lietošanai; 

F. tā kā satura mitināšanas platformas var noteikt, kāds saturs tiek parādīts to lietotājiem, 
tādējādi būtiski ietekmējot veidu, kā mēs iegūstam un paziņojam informāciju tiktāl, ka 
satura mitināšanas platformas faktiski ir kļuvušas par publiskām telpām digitālajā 
vidē; tā kā publiskās telpas ir jāpārvalda tā, lai tiktu ievērotas lietotāju pamattiesības 
un civiltiesības;

G. tā kā tiesību aktu ievērošana digitālajā pasaulē ietver ne tikai tiesību efektīvu 
īstenošanu, bet arī jo īpaši tiesu iestāžu pieejamības nodrošināšanu visiem; tā kā 
lēmumu par satura likumību vai tiesībaizsardzības pilnvaru deleģēšana privātiem 
uzņēmumiem var apdraudēt tiesības uz taisnīgu tiesu un radīt risku, ka netiks 
nodrošināta efektīva tiesību aizsardzība;

H. tā kā satura mitināšanas platformas bieži izmanto automatizētus satura izņemšanas 
mehānismus, kas rada pamatotas bažas par tiesiskumu, jo īpaši, ja tās tiek mudinātas 
izmantot šādus mehānismus proaktīvi un brīvprātīgi, kā rezultātā satura izņemšana 
notiek bez skaidra juridiskā pamata, kas ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
10. pantam, kurā noteikts, ka formalitātes, nosacījumi, ierobežojumi vai sodi, kas 
reglamentē vārda un informācijas brīvības izmantošanu, ir jānosaka tiesību aktos;

I. tā kā civiltiesību režīmi, kas reglamentē satura mitināšanas platformu satura 
moderācijas praksi, ir balstīti uz konkrētiem nozaru noteikumiem Savienības līmenī, 
kā arī uz tiesību aktiem, ko dalībvalstis pieņēmušas valsts līmenī, un pastāv 
ievērojamas atšķirības starp satura mitināšanas platformām uzliktajiem pienākumiem 
un dažādiem civiltiesību režīmu izpildes mehānismiem; tā kā uz šo situāciju ir jāreaģē 
Savienības līmenī;

J. tā kā dažu satura mitināšanas platformu pašreizējais uzņēmējdarbības modelis paredz 
popularizēt saturu, kas varētu piesaistīt lietotāju uzmanību un tādējādi radīt vairāk 
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profilēšanas datu, lai piedāvātu efektīvākas mērķorientētas reklāmas un tādējādi 
palielinātu peļņu; tā kā šāda profilēšana līdz ar mērķorientētu reklāmu bieži izceļ tādu 
saturu, kura pamatā ir emociju piesaistīšana, bieži vien manipulējot ar sajūtām ziņu 
plūsmās un ieteikumu sistēmās;

K. tā kā, lai piedāvātu lietotājiem kontekstuālu reklāmu, ir vajadzīgs mazāk lietotāju datu 
nekā mērķorientētā uz uzvedību balstītā reklāmā, un līdz ar to tai ir raksturīga mazāka 
iejaukšanās; 

L. tā kā algoritmiskās loģikas izvēle, kas ir pamatā šādām ieteikumu sistēmām, satura 
pārzināšana vai reklāmas izvietošana joprojām ir satura mitināšanas platformu ziņā, un 
ir maz iespēju veikt publisku pārraudzību, kas rada bažas par pārskatatbildību; 

M. tā kā dominējošās satura mitināšanas platformas ļauj to lietotājiem izmantot savus 
profilus, lai pieteiktos trešo personu tīmekļa vietnēs, tādējādi spējot izsekot to 
darbībām pat ārpus savas platformas vides, un tas satura pārzināšanas algoritmiem 
rada konkurences priekšrocības attiecībā uz piekļuvi datiem;

N. tā kā vairākās jomās bez pienācīga tiesiskā regulējuma tiek izmantoti tā dēvētie viedie 
līgumi, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas, tostarp blokķēdes, kas ļauj 
veikt decentralizētu un pilnībā izsekojamu uzskaiti un pašizpildi; tā kā trūkst 
skaidrības par šādu līgumu likumību un izpildāmību pārrobežu situācijās;  

O. tā kā platformu noteikumi un nosacījumi, kas nav apspriežami, bieži vien atsaucas gan 
uz piemērojamiem tiesību aktiem, gan uz kompetentām tiesām ārpus Savienības, kas ir 
šķērslis tiesu iestāžu pieejamībai; tā kā jautājums par to, kuri starptautisko 
privāttiesību noteikumi attiecas uz tiesībām uz datiem, ir neskaidrs gan Savienības, 
gan starptautiskajos tiesību aktos;

P. tā kā piekļuve datiem ir svarīgs digitālās ekonomikas izaugsmes faktors; tā kā datu 
sadarbspējai, novēršot lietotāju piesaistes efektu, var būt būtiska nozīme taisnīgu 
tirgus apstākļu nodrošināšanā,

Digitālo pakalpojumu tiesību akts

1. aicina Komisiju bez liekas kavēšanās iesniegt vairākus tiesību aktu priekšlikumus, kas 
ietver digitālo pakalpojumu tiesību aktu ar plašu materiālo, personisko un teritoriālo 
piemērošanas jomu, tostarp ieteikumus, kas izklāstīti šīs rezolūcijas pielikumā; uzskata, 
ka, neskarot turpmāko tiesību aktu priekšlikumu detalizētus aspektus, par juridisko 
pamatu būtu jāizvēlas Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants;

2. ierosina digitālo pakalpojumu tiesību aktā iekļaut regulu, ar ko nosaka līgumtiesības 
attiecībā uz satura pārvaldību, paredz pārredzamus, saistošus un vienotus satura 
moderācijas standartus un procedūras un garantē pieejamu un neatkarīgu tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu;

Tiesības attiecībā uz satura moderāciju

3. uzskata, ka jebkurš galīgais lēmums par lietotāja radīta satura likumību ir jāpieņem 
neatkarīgai tiesu varai, nevis privātai komercvienībai;
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4. norāda, ka ar regulu ir jāaizliedz satura moderācijas prakse, kas ir diskriminējoša;

5. iesaka izveidot Eiropas aģentūru, kuras uzdevums būtu uzraudzīt un nodrošināt 
līgumtiesību ievērošanu attiecībā uz satura pārvaldību, pārbaudīt visus algoritmus, ko 
izmanto automatizētai satura moderācijai un pārzināšanai, un piemērot sodus par 
neatbilstību; 

6. ierosina, ka satura mitināšanas platformām regulāri jāiesniedz Eiropas aģentūrai 
pārredzamības ziņojumi par to noteikumu un nosacījumu atbilstību digitālo 
pakalpojumu tiesību akta noteikumiem; turklāt ierosina satura mitināšanas platformām 
publicēt publiski pieejamā datubāzē to lēmumus par lietotāja radīta satura izņemšanu;

7. iesaka izveidot neatkarīgas strīdu izšķiršanas struktūras, kuru uzdevums būtu izšķirt 
strīdus par satura moderāciju; 

8. pauž stingru nostāju, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktā nedrīkst iekļaut noteikumus, 
kas liek satura mitināšanas platformām izmantot jebkāda veida pilnībā automatizētas ex 
ante satura pārbaudes, un uzskata, ka Eiropas aģentūrai ir jāveic jebkura šāda 
mehānisma, ko platformas izmanto brīvprātīgi, revīzijas, lai nodrošinātu atbilstību 
digitālo pakalpojumu tiesību aktam; 

Tiesības attiecībā uz satura pārzināšanu, datiem un reklāmu tiešsaistē

9. uzskata, ka lietotāju mērķorientēta satura izcelšana, pamatojoties uz šādā saturā 
paustajiem viedokļiem vai nostājām, ir viena no visnelabvēlīgākajām praksēm digitālajā 
sabiedrībā, jo īpaši gadījumos, kad šāda satura pamanāmība tiek palielināta, balstoties 
uz lietotāja iepriekšējo mijiedarbību ar citu izceltu saturu un nolūkā optimizēt lietotāju 
profilus mērķorientētām reklāmām; 

10. uzskata, ka mērķorientētas reklāmas izmantošana ir jāregulē stingrāk, dodot priekšroku 
mazāk uzmācīgiem reklāmas veidiem, kuriem nav nepieciešama plaša lietotāju un 
satura mijiedarbības izsekošana;

11. tādēļ iesaka digitālo pakalpojumu tiesību aktā noteikt skaidras robežas attiecībā uz datu 
uzkrāšanas nosacījumiem mērķorientētas reklāmas nolūkā, jo īpaši tad, ja dati tiek 
izsekoti trešo personu tīmekļa vietnēs; 

12. aicina Komisiju izvērtēt iespēju noteikt taisnīgus līgumu noteikumus, lai atvieglotu datu 
apmaiņu nolūkā novērst nelīdzsvarotību tirgus ietekmē; šajā nolūkā ierosina izpētīt 
iespējas, kā veicināt datu sadarbspēju un pārnesamību;

13. aicina satura mitināšanas platformas nodrošināt lietotājiem izvēli piekrist 
mērķorientētas reklāmas izmantošanai, pamatojoties uz lietotāja iepriekšēju 
mijiedarbību tajā pašā satura mitināšanas platformā vai trešo personu tīmekļa vietnēs;

14. turklāt aicina nodrošināt lietotājiem pienācīgu ietekmi uz kritērijiem, saskaņā ar kuriem 
saturs tiek pārraudzīts un padarīts viņiem pamanāms; apstiprina, ka tam būtu jāietver arī 
iespēja atteikties no jebkādas satura pārraudzīšanas;

15. ierosina satura mitināšanas platformām publicēt visas apmaksātās reklāmas, kas 
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padarītas redzamas to lietotājiem;

16. pauž nožēlu par pastāvošo informācijas asimetriju starp satura mitināšanas platformām 
un publiskajām iestādēm un prasa racionalizēt nepieciešamās informācijas apmaiņu;

Noteikumi attiecībā uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm

17. aicina Komisiju izvērtēt sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, tostarp blokķēžu un jo īpaši 
tā dēvēto viedo līgumu, izstrādi un izmantošanu, proti, jautājumus par viedo līgumu 
likumību un izpildi pārrobežu situācijās, un iesniegt priekšlikumus atbilstošam 
tiesiskajam regulējumam;

18. stingri iesaka viedajos līgumos iekļaut mehānismus, kas var apturēt to izpildi, jo īpaši 
nolūkā ņemt vērā vājāko pušu bažas un nodrošināt, ka tiek ievērotas kreditoru tiesības 
maksātnespējas un pārstrukturēšanas procesā;

Noteikumi attiecībā uz starptautiskajām privāttiesībām

19. uzskata, ka neapspriežamiem noteikumiem un nosacījumiem nebūtu jākavē efektīva 
tiesu iestāžu pieejamība Savienībā un nebūtu jāliedz Savienības iedzīvotājiem vai 
uzņēmumiem tiesības un ka starptautiskajās privāttiesībās paredzēto tiesību piekļūt 
datiem statuss ir neskaidrs un rada neizdevīgus apstākļus Savienības iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem;

20. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai digitālo pakalpojumu izmantošanu Savienībā 
pilnībā reglamentētu ES tiesību akti Savienības tiesu jurisdikcijā;

21. turklāt secina, ka leģislatīvi risinājumi šiem jautājumiem būtu jārod Savienības līmenī, 
ja rīcība starptautiskā līmenī nešķiet iespējama vai ja pastāv risks, ka šāda rīcība prasīs 
pārāk ilgu laiku, lai sniegtu rezultātus;

o

o o

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos sīki izstrādātos 
ieteikumus Komisijai un Padomei.



PE650.629v01-00 8/23 PR\1203569LV.docx

LV

PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM:
IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

A. PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

GALVENIE PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

• Priekšlikumā ir izklāstīti abi priekšlikumi, kas būtu jāiekļauj digitālo pakalpojumu 
tiesību aktā un kas to papildina.

• Priekšlikuma mērķis ir attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem stiprināt civiltiesību 
un komerctiesību noteikumus, kas piemērojami komercvienībām, kuras darbojas 
tiešsaistē.

• Priekšlikuma mērķis ir stiprināt līgumtiesības attiecībā uz satura moderāciju un 
pārraudzīšanu. 

• Priekšlikums paredz turpināt risināt jautājumu par negodīgiem noteikumiem un 
nosacījumiem, ko piemēro digitālajiem pakalpojumiem.

• Priekšlikumā izvirzīts jautājums par datu vākšanas aspektiem, kas ir pretrunā lietotāju 
taisnīgām līgumtiesībām.

• Priekšlikumā risināts jautājums par to, cik svarīgi ir taisnīgi īstenot lietotāju tiesības 
attiecībā uz sadarbspēju un pārnesamību. 

• Priekšlikumā pievērsta uzmanība nepieciešamībai pienācīgi reglamentēt sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģiju civiltiesību un komerctiesību aspektus, tostarp attiecībā uz 
blokķēdēm un jo īpaši viedajiem līgumiem.

• Priekšlikums palielina starptautisko privāttiesību noteikumu nozīmi, kuri nodrošina 
juridisko skaidrību un noteiktību attiecībā uz neapspriežamiem noteikumiem un 
nosacījumiem, ko izmanto tiešsaistes platformas, un tiesībām piekļūt datiem, lai 
pienācīgi garantētu tiesu iestāžu pieejamību. 

I. PRIEKŠLIKUMI, KAS JĀIEKĻAU DIGITĀLO PAKALPOJUMU TIESĪBU AKTĀ

Galvenajiem elementiem priekšlikumos, kas jāiekļauj digitālo pakalpojumu tiesību aktā, 
vajadzētu būt:

Regulai “par līgumtiesībām attiecībā uz satura pārvaldību”, kurā ir šādi elementi:

• Tā būtu jāpiemēro satura pārvaldībai, tostarp satura moderācijai un pārraudzīšanai, 
attiecībā uz Savienībā pieejamu saturu. 

• Tajā būtu jānosaka satura moderācijas principi, tostarp attiecībā uz diskriminējošu 
satura moderācijas praksi. 

• Tajā būtu jāparedz oficiāli un procesuāli standarti attiecībā uz paziņošanas un rīcības 
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sistēmu. 

• Tajā būtu jāparedz neatkarīgs strīdu izšķiršanas mehānisms.

• Tai būtu pilnībā jāatbilst Savienības noteikumiem par personas datu, kā arī 
pamattiesību aizsardzību. 

Būtu jāizveido Eiropas Satura pārvaldības aģentūra, kuras galvenie uzdevumi būtu 
šādi: 

• regulāri revidēt satura mitināšanas platformu satura moderācijai un pārraudzīšanai 
izmantotos algoritmus;

• regulāri pārskatīt satura mitināšanas platformu atbilstību regulai un citiem 
noteikumiem, kas ir daļa no digitālo pakalpojumu tiesību akta, jo īpaši attiecībā uz 
paziņošanas un rīcības procedūru standartu pareizu īstenošanu un satura moderāciju to 
noteikumos un nosacījumos, pamatojoties uz satura mitināšanas platformu un 
publiskās lēmumu par satura izņemšanu datubāzes, kas jāizveido saskaņā ar digitālo 
pakalpojumu tiesību aktu, sniegtajiem pārredzamības ziņojumiem;

• sadarboties ar satura mitināšanas platformām attiecībā uz paraugpraksi, lai izpildītu 
pārredzamības un pārskatatbildības prasības, kas skar noteikumus un nosacījumus, kā 
arī attiecībā uz paraugpraksi satura moderācijas un paziņošanas un rīcības procedūru 
īstenošanas jomā;

• uzlikt naudas sodus par digitālo pakalpojumu tiesību akta neievērošanu. Naudas sodi 
būtu jānosaka līdz 4 % apmērā no satura mitināšanas starpnieka kopējā gada 
apgrozījuma visā pasaulē, ņemot vērā platformas vispārējo atbilstību digitālo 
pakalpojumu tiesību aktam. Naudas sodiem būtu jānonāk īpašā fondā, kas paredzēts, 
lai finansētu regulā aprakstīto strīdu izšķiršanas struktūru darbības izmaksas. 
Neatbilstības gadījumos būtu jāietver:

o regulā paredzētās paziņošanas un rīcības sistēma neieviešana;

o pārredzamu, pieejamu un nediskriminējošu noteikumu un nosacījumu 
nenodrošināšana;

o tas, ka Eiropas aģentūrai nav nodrošināta piekļuve satura moderācijas un 
pārraudzīšanas algoritmu pārskatīšanai;

o pārredzamības ziņojumu neiesniegšana Eiropas aģentūrai;

• ziņojumu publicēšana reizi divos gados par visām tās darbībām.

Pārredzamības ziņojumi par satura pārvaldību būtu jāizstrādā šādi:

Digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāiekļauj noteikumi, kas paredz, ka satura mitināšanas 
platformām regulāri jāsniedz Aģentūrai pārredzamības ziņojumi. Šādos ziņojumos jo īpaši 
iekļauj:
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 informāciju par satura mitināšanas starpnieka apstrādātajiem paziņojumiem, tostarp:

o saņemto paziņojumu kopskaitu,

o saņemto paziņojumu skaitu pa iesniedzēju struktūru kategorijām, piemēram, 
privātpersonām, publiskajām iestādēm vai privātiem uzņēmumiem,

o izpildīto izņemšanas pieprasījumu kopskaitu,

o saņemto pretpaziņojumu vai pārsūdzību kopskaitu, kā arī informāciju par to, kā tie 
ir atrisināti,

o vidējo laikposmu starp publicēšanu, paziņojumu, pretpaziņojumu un rīcību,

 informāciju par satura moderācijā nodarbināto darbinieku skaitu, viņu atrašanās vietu, 
izglītību un valodu prasmēm, kā arī lēmumu pieņemšanā izmantotajiem algoritmiem,

 informāciju par informācijas pieprasījumiem, ko iesniegušas publiskās iestādes, 
piemēram, par tiesībaizsardzību atbildīgās iestādes, tostarp par pilnībā izpildīto 
pieprasījumu skaitu, kā ar to pieprasījumu skaitu, kuri nav pilnībā izpildīti vai ir 
izpildīti tikai daļēji;

 informāciju par noteikumu un nosacījumu izpildi.

Turklāt satura mitināšanas platformām savi lēmumi par satura izņemšanu būtu jāpublicē 
publiski pieejamā datubāzē.

Neatkarīgām strīdu izšķiršanas struktūrām, kas jāizveido saskaņā ar regulu, būtu jāsniedz 
ziņojumi par tām iesniegto lietu skaitu, tostarp par izskatīto lietu skaitu.

II. PAPILDU PRIEKŠLIKUMI SAISTĪBĀ AR DIGITĀLO PAKALPOJUMU TIESĪBU 
AKTU

Pasākumos, kas attiecas uz satura pārraudzīšanu, datiem un reklāmu tiešsaistē, 
pārkāpjot lietotāju taisnīgas līgumtiesības, būtu jāiekļauj:

 Pasākumi, lai ierobežotu satura mitināšanas platformu savāktos datus, pamatojoties uz 
lietotāju mijiedarbību ar saturu, kas mitināts satura mitināšanas platformās nolūkā 
aizpildīt mērķorientētus reklāmas profilus, jo īpaši nosakot stingrus nosacījumus 
mērķorientētu personisku reklāmu izmantošanai.

 Satura mitināšanas platformu lietotājiem būtu jādod iespēja izvēlēties saņemt 
mērķorientētas reklāmas vai atteikties no to saņemšanas.

 Satura mitināšanas platformām būtu jādara pieejams to lietotājiem demonstrētu 
apmaksātu reklāmu arhīvs, tostarp jādara zināms:

 tas, vai reklāma pašlaik ir aktīva vai neaktīva,

 laikposms, kurā reklāma bija aktīva,
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 reklāmas devēja vārds un kontaktinformācija,

 iesaistīto lietotāju kopskaits,

 informācija par lietotāju mērķgrupu,

 par reklāmu samaksātā summa.

Virzībā uz lietotāju tiesību taisnīgu īstenošanu attiecībā uz sadarbspēju un pārnesamību 
būtu jāietver: 

 novērtējums par iespēju noteikt taisnīgus līgumu nosacījumus, lai atvieglotu datu 
apmaiņu ar mērķi novērst nelīdzsvarotību tirgus ietekmē, jo īpaši izmantojot datu 
sadarbspēju un pārnesamību.

Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, tostarp blokķēžu un jo īpaši viedo līgumu, 
civiltiesību un komerctiesību aspektu pienācīga regulējumā būtu jāietver: 

 pasākumi, ar ko nodrošina pienācīgu tiesisko regulējumu digitālo pakalpojumu 
izstrādei un ieviešanai, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas, tostarp 
blokķēdes, un jo īpaši viedajiem līgumiem, 

 pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka viedie līgumi ietver mehānismus, kas var apturēt 
to izpildi, jo īpaši ņemot vērā vājākās puses bažas un garantējot kreditoru tiesības 
maksātnespējas un pārstrukturēšanas gadījumos. 

Virzībā uz taisnīgiem starptautisko privāttiesību noteikumiem, kas lietotājiem neliedz 
piekļuvi tiesu iestādēm, būtu:

 jāiekļauj pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka neapspriežami noteikumi un nosacījumi 
neietver noteikumus, kas reglamentē starptautisko privāttiesību jautājumus, kaitējot 
tiesu iestāžu pieejamībai,

 jāiekļauj pasākumi, kas precizē starptautisko privāttiesību noteikumus attiecībā uz 
datiem tādā veidā, kas nekaitē Savienības iedzīvotājiem,  

 balstās uz multilaterālismu un, ja iespējams, par tiem tiek panākta vienošanās 
attiecīgajos starptautiskajos forumos. 

Tikai tad, ja pieņemamā termiņā nav iespējams rast risinājumu, kas balstīts uz 
multilaterālismu, būtu jāierosina veikt Savienības mēroga pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
digitālo pakalpojumu izmantošanu ES pilnībā reglamentē Savienības tiesību akti Savienības 
tiesu jurisdikcijā.
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B. PIEPRASĪTĀ TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI

par līgumtiesībām attiecībā uz satura pārvaldību 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas  procedūru,

tā kā: 

(1) Noteikumi un nosacījumi, ko informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji piemēro 
attiecībās ar lietotājiem, bieži vien nav apspriežami, un minētie pakalpojumu sniedzēji 
var tos vienpusēji mainīt. Ir vajadzīga rīcība likumdošanas līmenī, lai ieviestu standartu 
minimumu šādiem noteikumiem un nosacījumiem, jo īpaši attiecībā uz satura 
pārvaldības procesuālajiem standartiem;

(2) Civiltiesību režīmi, kas reglamentē satura mitināšanas platformu praksi attiecībā uz 
satura moderāciju, ir balstīti uz konkrētiem nozaru noteikumiem Savienības līmenī, kā 
arī uz tiesību aktiem, ko dalībvalstis pieņēmušas valsts līmenī, un pastāv ievērojamas 
atšķirības saistībās, ko minētie civiltiesību režīmi uzliek satura mitināšanas platformām 
un to izpildes mehānismiem.

(3) Civiltiesību režīmu, kuri regulē satura mitināšanas platformu veikto satura moderāciju, 
sadrumstalotība ne tikai rada juridisko nenoteiktību, kas varētu novest pie tā, ka šādas 
platformas ievieš stingrāku praksi, nekā nepieciešams, lai samazinātu riskus, ko rada to 
pakalpojuma izmantošana, bet arī noved pie digitālā vienotā tirgus sadrumstalotības, kas 
kavē izaugsmi un inovāciju.

(4) Ņemot vērā digitālā vienotā tirgus sadrumstalotības kaitīgo ietekmi, satura mitināšanas 
starptautisko raksturu un dažu satura mitināšanas platformu, kas atrodas ārpus 
Savienības, dominējošo stāvokli, dažādie jautājumi, kas rodas saistībā ar satura 
mitināšanu, ir jāregulē tādā veidā, kas ietver pilnīgu saskaņošanu, un tādējādi ar regulas 
starpniecību;

(5) Runājot par attiecībām ar lietotājiem, šajā regulā būtu jānosaka standartu minimums 
satura mitināšanas platformu noteikumu un nosacījumu pārredzamībai un 
pārskatatbildībai. Noteikumos un nosacījumos būtu jāiekļauj pārredzami, saistoši un 
vienoti satura moderācijas standarti un procedūras, nodrošinot iespēju izmantot 
pieejamus un neatkarīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

(6) Lietotāju mērķorientēta satura izcelšana, pamatojoties uz šādā saturā paustajiem 
viedokļiem, ir viena no visnelabvēlīgākajām praksēm digitālajā sabiedrībā, jo īpaši tad, 
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ja šāds saturs tiek izcelts, balstoties uz lietotāja iepriekšējo mijiedarbību ar citu izceltu 
saturu un nolūkā optimizēt lietotāju profilus mērķorientētām reklāmām. 

(7) Lai cita starpā garantētu, ka lietotāji var īstenot savas tiesības, būtu viņiem jānodrošina 
pienācīga ietekme uz viņiem pamanāma satura pārraudzīšanu, tostarp iespēja atteikties 
no jebkādas satura pārraudzīšanas vispār. Proti, lietotāji nebūtu jāpakļauj satura 
pārraudzīšanai bez īpašas piekrišanas.

(8) Lietotāja vispārīga piekrišana satura mitināšanas platformu noteikumiem un 
nosacījumiem vai jebkādam citam vispārīgam to noteikumu aprakstam, kuri attiecas uz 
satura pārvaldību, ko veic satura mitināšanas platformas, nebūtu jāuzskata par 
pietiekamu piekrišanu, lai lietotājam automātiski parādītu pārraudzītu saturu.

(9) Šajā regulā nebūtu jāiekļauj noteikumi, kas satura mitināšanas platformām liek izmantot 
jebkāda veida pilnībā automatizētas ex ante satura pārbaudes

(10) Šajā regulā būtu jāiekļauj arī noteikumi, kas vērsti pret diskriminējošu satura 
moderācijas praksi, jo īpaši tad, ja lietotāja radīts saturs tiek izņemts, pamatojoties uz 
izskatu, etnisko izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju vai pārliecību, 
invaliditāti, vecumu, grūtniecību vai bērnu audzināšanu, valodu vai sociālo grupu.

(11) Tiesības izdot paziņojumu saskaņā ar šo regulu būtu jāsaglabā jebkurai fiziskai vai 
juridiskai personai, tostarp publiskām struktūrām, kam saturs tiek sniegts ar tīmekļa 
vietnes vai lietotnes starpniecību. Tomēr satura mitināšanas platformai vajadzētu būt 
iespējai bloķēt lietotāju, kurš atkārtoti sniedz nepatiesus paziņojumus.

(12) Pēc paziņojuma izdošanas augšupielādētājs būtu jāinformē par to un jo īpaši par 
paziņojuma iemeslu, jāsniedz tam informācija par procedūru, tostarp par pārsūdzību un 
vēršanos neatkarīgās strīdu izšķiršanas struktūrās, un par pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem nepatiesu paziņojumu gadījumā. Tomēr šāda informācija nebūtu 
jāsniedz, ja publiskās iestādes ir informējušas satura mitināšanas platformu par 
tiesībaizsardzības iestāžu tobrīd veiktām izmeklēšanām. Šādā gadījumā attiecīgajām 
iestādēm būtu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem jāinformē augšupielādētājs par 
paziņojuma izdošanu. 

(13) Visas iesaistītās puses būtu jāinformē par lēmumu attiecībā uz paziņojumu. Iesaistītajām 
pusēm sniegtajā informācijā papildus lēmuma iznākumam būtu jāiekļauj arī vismaz 
lēmuma pamatojums un tas, vai lēmumu pieņēmis cilvēks, kā arī attiecīgā informācija 
par pārskatīšanu vai tiesisko aizsardzību.

(14) Ņemot vērā satura mitināšanas tūlītējo raksturu un satura augšupielādes bieži vien 
īslaicīgo mērķi, ir jāizveido neatkarīgas strīdu izšķiršanas struktūras, lai nodrošinātu 
ātru un efektīvu ārpustiesas aizsardzību. Šādām struktūrām vajadzētu būt pilnvarotām 
izšķirt strīdus par lietotāja augšupielādēta satura likumību un noteikumu un nosacījumu 
pareizu piemērošanu. 

(15) Lai nodrošinātu, ka lietotāji un paziņotāji vispirms izmanto iespēju nodot lietas 
neatkarīgām strīdu izšķiršanas struktūrām, jāuzsver, ka šādai lietas nodošanai 
nevajadzētu būt par šķērsli turpmākai tiesvedībai. Ņemot vērā to, ka satura mitināšanas 
platformas, kurām ir dominējošs stāvoklis tirgū, jo īpaši var gūt labumu no neatkarīgu 
strīdu izšķiršanas struktūru izveides, būtu pamatoti, ka tās uzņemtos atbildību par šādu 
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struktūru finansēšanu. 

(16) Lietotājiem vajadzētu būt tiesībām vērsties taisnīgā un neatkarīgā strīdu izšķiršanas 
struktūrā, lai apstrīdētu lēmumu, ko satura mitināšanas platforma pieņēmusi pēc 
paziņojuma par viņu augšupielādēto saturu. Paziņojuma iesniedzējiem vajadzētu būt 
šādām tiesībām, ja tiem attiecībā uz šo saturu būtu bijušas tiesības celt prasību 
civilprocesā.

(17) Attiecībā uz jurisdikciju kompetentajai neatkarīgajai strīdu izšķiršanas struktūrai 
vajadzētu būt struktūrai tajā dalībvalstī, kurā ir augšupielādēts saturs, kas ir strīda 
priekšmets.

(18) Trauksmes celšana palīdz novērst tiesību aktu pārkāpumus un atklāt draudus vai 
kaitējumu vispārējām interesēm, kas citādi paliktu neatklāti. Trauksmes cēlēju 
aizsardzības nodrošināšanai ir svarīga nozīme, aizsargājot vārda brīvību, plašsaziņas 
līdzekļu brīvību un sabiedrības tiesības piekļūt informācijai. Tāpēc attiecīgajiem šīs 
regulas pārkāpumiem būtu jāpiemēro Direktīva (ES) 2019/1937. Līdz ar to minētā 
direktīva būtu jāgroza.  

(19) Šajā regulā būtu jāiekļauj pienākums ziņot par tās īstenošanu un saprātīgā termiņā to 
pārskatīt. Šajā nolūkā neatkarīgām strīdu izšķiršanas struktūrām, kas ir izveidotas 
saskaņā ar šo regulu, būtu jāsniedz ziņojumi par tām iesniegto lietu skaitu, tostarp par 
izskatīto lietu skaitu.

(20) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot tiesisko regulējumu līgumtiesībām 
attiecībā uz satura pārvaldību Savienībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt ES līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tādus pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(21) Rīcība Savienības līmenī, kā izklāstīts šajā regulā, tiktu būtiski uzlabota, izveidojot 
Savienības aģentūru, kuras uzdevums būtu uzraudzīt un nodrošināt satura mitināšanas 
platformu atbilstību šīs regulas noteikumiem. Aģentūrai būtu jāpārskata atbilstība 
noteiktajiem satura pārvaldības standartiem, pamatojoties uz pārredzamības ziņojumiem 
un to algoritmu revīziju, kurus satura pārvaldības nolūkā izmanto satura mitināšanas 
platformas.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants
Mērķis

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, paredzot noteikumus, lai 
garantētu taisnīgu līgumtiesību pastāvēšanu attiecībā uz satura pārvaldību un nodrošinātu 
neatkarīgus strīdu izšķiršanas mehānismus attiecībā uz satura pārvaldību. 

2. pants
Piemērošanas joma

Šo regulu piemēro satura mitināšanas platformu veiktai satura, kas ir pieejams tīmekļa vietnēs 
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vai viedtālruņu lietotnēs Savienībā, pārvaldībai neatkarīgi no satura mitināšanas platformas 
dibināšanas vai reģistrācijas vietas vai galvenās uzņēmējdarbības vietas.

3. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1) “satura mitināšanas platforma” ir informācijas sabiedrības pakalpojums Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/15351 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
nozīmē, kura galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem ir ļaut reģistrētiem vai 
nereģistrētiem lietotājiem augšupielādēt saturu izrādīšanai tīmekļa vietnē vai lietotnē;

(2) “saturs” ir jebkurš jēdziens, ideja, izpausme vai informācija jebkādā formātā, piemēram, 
teksts, attēli, audio un video;

(3) “satura pārvaldība” ir satura moderācija un pārraudzīšana satura mitināšanas platformās;

(4) “satura moderācija” ir prakse uzraudzīt un piemērot iepriekš noteiktu noteikumu un 
vadlīniju kopumu lietotāju radītam saturam, lai nodrošinātu, ka tas atbilst juridiskajām un 
regulatīvajām prasībām, Kopienas pamatnostādnēm un noteikumiem un nosacījumiem, kā arī 
jebkuriem no tā izrietošiem platformas veiktiem pasākumiem, piemēram, satura izņemšanai 
vai lietotāja konta dzēšanai vai darbības apturēšanai, izmantojot automatizētus līdzekļus vai 
cilvēku līdzdalību; 

(5) “satura pārraudzīšana” ir prakse izvēlēties un ieteikt saturu, kā arī noteikt satura 
prioritātes, pamatojoties uz individuāliem lietotāju profiliem, lai to izrādītu tīmekļa vietnē vai 
lietotnē; 

(6) “noteikumi un nosacījumi” ir visi noteikumi, nosacījumi vai specifikācijas neatkarīgi no to 
nosaukuma vai veida, kas reglamentē līgumattiecības starp satura mitināšanas platformu un 
tās lietotājiem un ko satura mitināšanas platforma nosaka vienpusēji; 

(7) “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto satura mitināšanas platformas 
sniegtos pakalpojumus vai mijiedarbojas ar saturu, kas mitināts šādā platformā;

(8) “augšupielādētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas pievieno saturu satura mitināšanas 
platformai neatkarīgi no tā, vai tas ir redzams citiem lietotājiem;

(9) “paziņojums” ir oficiāls paziņojums, kurā apstrīdēta satura atbilstība juridiskajām un 
regulatīvajām prasībām, Kopienas pamatnostādnēm un noteikumiem un nosacījumiem. 

4. pants
Satura pārvaldības principi

1. Satura pārvaldību veic taisnīgi, likumīgi un pārredzami. Satura pārvaldības prakse ir 
piemērota un atbilstīga un nepārsniedz to, kas ir nepieciešams saistībā ar mērķiem, kuru 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu 
jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).
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nolūkā saturs tiek pārvaldīts.

2. Satura mitināšanas platformas nedrīkst lietotājus pakļaut diskriminējošai satura moderācijas 
praksei, piemēram, lietotāja radīta satura izņemšanai, pamatojoties uz izskatu, etnisko 
izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu, 
grūtniecību vai bērnu audzināšanu, valodu vai sociālo grupu. 

3. Satura mitināšanas platformas sniedz lietotājiem pietiekamu informāciju par to satura 
pārraudzīšanas profiliem un individuālajiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem satura mitināšanas 
platformas tiem pārrauga saturu.

4. Satura mitināšanas platformas nodrošina lietotājiem pienācīgu ietekmi uz viņiem redzamā 
satura pārraudzīšanu, tostarp izvēli atteikties no satura pārraudzīšanas vispār. Proti, lietotāji 
netiek pakļauti satura pārraudzīšanai bez to īpašas piekrišanas.

5. pants
Tiesības izdot paziņojumus

Tiesības izdot paziņojumu saskaņā ar šo regulu ir jebkurai fiziskai vai juridiskai personai vai 
publiskai struktūrai, kam saturs tiek nodrošināts ar tīmekļa vietnes vai lietotnes starpniecību. 

Satura mitināšanas platforma var bloķēt lietotāju, kurš atkārtoti sniedz nepatiesus 
paziņojumus.

6. pants
Paziņošanas procedūras

Satura mitināšanas platformas savos noteikumos iekļauj pietiekamu informāciju par 
paziņošanas procedūrām, jo īpaši norādot:

a) maksimālo termiņu, kurā attiecīgā satura augšupielādētājs ir jāinformē par paziņošanas 
procedūru;

b) termiņu, kurā augšupielādētājs var iesniegt pārsūdzību;

c) termiņu, kurā satura mitināšanas platformai jāpieņem lēmums;

d) termiņu, kurā satura mitināšanas platformai jāinformē abas puses par lēmuma 
iznākumu. 

7. pants
Paziņojumu saturs

Paziņojums attiecībā uz saturu ietver vismaz šādu informāciju:

a) saiti uz attiecīgo saturu;

b) paziņojuma iemeslu;

c) pierādījumus, kas pamato paziņojumā pausto izteikumu;

d) paziņotāja apliecinājumu un
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e) personas tiesību vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma gadījumā –– paziņotāja 
identitāti. 

Pirmā punkta e) apakšpunktā minēto pārkāpumu gadījumā paziņotājs ir persona, kuru skar 
personas tiesību pārkāpums, vai pārkāpto intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks, vai kāds, kas 
rīkojas minētās personas vārdā.

8. pants
Informācija augšupielādētājam

Pēc paziņojuma izdošanas un pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas par saturu attiecīgā satura 
augšupielādētājs saņem šādu informāciju:

a) rīkojuma iemeslu;

b) pietiekamu informāciju par procedūru, kas jāievēro;

c) informāciju par pārsūdzības un pretpaziņojuma izdošanas iespēju un 

d) informāciju par pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem nepatiesu paziņojumu 
gadījumā. 

Pirmajā punktā prasītā informācija netiek sniegta, ja publiskās iestādes ir informējušas satura 
mitināšanas platformu par tiesībaizsardzības iestāžu tobrīd veiktām izmeklēšanām. 

9. pants
Lēmumi par paziņojumiem

1. Satura mitināšanas platformas nodrošina, ka lēmumi par paziņojumiem tiek pieņemti bez 
liekas kavēšanās pēc nepieciešamās izmeklēšanas.

2. Pēc paziņojuma saņemšanas satura mitināšanas platformas nolemj izņemt, atsaukt vai 
padarīt neredzamu saturu, uz kuru attiecas paziņojums, ja šāds saturs neatbilst juridiskajām un 
regulatīvajām prasībām, Kopienas pamatnostādnēm vai noteikumiem un nosacījumiem.

10. pants
Informācija par lēmumiem

Pēc lēmuma pieņemšanas satura mitināšanas platformas informē visas paziņošanas procedūrā 
iesaistītās puses par lēmuma iznākumu, sniedzot šādu informāciju:

a) pieņemtā lēmuma iemeslus;

b) to, vai lēmumu ir pieņēmis cilvēks vai algoritms; 

c) informāciju par pārskatīšanas iespēju, kā minēts 11. pantā, vai par jebkurai pusei 
pieejamo tiesisko aizsardzību. 

11. pants
Lēmumu pārskatīšana

Ja satura mitināšanas platforma ir izveidojusi pārskatīšanas mehānismu, galīgo lēmumu par 
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pārskatīšanu pieņem cilvēks. 

12. pants
Redzamības saglabāšanas princips

Neskarot tiesas vai administratīvos rīkojumus attiecībā uz saturu tiešsaistē, saturs, par kuru ir 
izdots paziņojums, paliek redzams, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums par tā izņemšanu vai 
atsaukšanu.

13. pants
Neatkarīga strīdu izšķiršana

1. Dalībvalstis izveido neatkarīgas strīdu izšķiršanas struktūras, lai nodrošinātu ātru un 
efektīvu ārpustiesas aizsardzību gadījumos, kad tiek pārsūdzēti lēmumi par satura moderāciju.

2. Neatkarīgo strīdu izšķiršanas struktūru sastāvā ir neatkarīgi juridiskie eksperti, kuru 
uzdevums ir izšķirt satura mitināšanas platformu un lietotāju strīdus par attiecīgā satura 
atbilstību juridiskajām un regulatīvajām prasībām, Kopienas pamatnostādnēm un 
noteikumiem un nosacījumiem.

3. Jautājuma par satura moderāciju nodošana neatkarīgai strīdu izšķiršanas struktūrai 
neizslēdz to, ka lietotājs var turpmāk vērsties tiesā, ja vien strīds nav atrisināts, savstarpēji 
vienojoties.

4. Satura mitināšanas platformas, kurām ir dominējošs stāvoklis tirgū, sniedz finansiālu 
ieguldījumu neatkarīgo strīdu izšķiršanas struktūru darbības izmaksu segšanā ar īpaša fonda 
starpniecību.  

14. pants
Neatkarīgas strīdu izšķiršanas procedūras noteikumi

1. Augšupielādētājam ir tiesības satura moderācijas lietu nodot kompetentajai neatkarīgajai 
strīdu izšķiršanas struktūrai, ja satura mitināšanas platforma ir nolēmusi izņemt vai atsaukt 
saturu vai citādi  rīkojas pretēji satura augšupielādētāja izvēlētajai darbībai, kuru tas ir 
norādījis. 

2. Ja satura mitināšanas platforma ir nolēmusi neatsaukt saturu, uz kuru attiecas paziņojums, 
paziņotājam ir tiesības vērsties ar šo jautājumu kompetentajā neatkarīgajā strīdu izšķiršanas 
struktūrā ar nosacījumu, ka paziņotājam attiecībā uz konkrēto saturu ir tiesības celt prasību 
civilprocesā. 

3. Attiecībā uz jurisdikciju kompetentā neatkarīgā strīdu izšķiršanas struktūra ir struktūra, kas 
atrodas dalībvalstī, kurā ir augšupielādēts saturs, kas ir strīda priekšmets.

4. Ja paziņotājam ir tiesības satura moderācijas lietu nodot neatkarīgai strīdu izšķiršanas 
struktūrai saskaņā ar 2. punktu, paziņotājs var nodot lietu neatkarīgajai strīdu izšķiršanas 
struktūrai, kas atrodas tā pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

5. Dalībvalstis paredz visus pārējos noteikumus un procedūras, kas vajadzīgi to jurisdikcijā 
esošajām neatkarīgajām strīdu izšķiršanas struktūrām. 
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15. pants
Personas dati

Jebkāda atbilstīgi šai regulai veikta datu apstrāde notiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2016/6792 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2002/58/EK3.

16. pants
Ziņošana par pārkāpumiem un ziņojošo personu aizsardzība

Ziņošanai par šīs regulas pārkāpumiem un personām, kas ziņo par šādiem pārkāpumiem, 
piemēro Direktīvu (ES) 2019/1937.

17. pants
Grozījumi Direktīvā (ES) 2019/1937

Direktīvu (ES) 2019/1937 groza šādi:

(1) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā pievieno šādu punktu:

“(xi) tiešsaistes satura pārvaldība;”

(2) Pielikuma I daļai pievieno šādu punktu:

“K. 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta xi) daļa – tiešsaistes satura pārvaldība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula [XXX] par līgumtiesībām attiecībā uz satura 
pārvaldību.” 

18. pants
Ziņošana, novērtēšana un pārskatīšana

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu un 
piemērošanu. Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija līdz... [trīs gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu un piemērošanu un apsver papildu pasākumu nepieciešamību, tostarp vajadzības 
gadījumā šīs regulas grozījumus. 

2. Neskarot citos Savienības tiesību aktos noteiktos ziņošanas pienākumus, dalībvalstis katru 
gadu iesniedz Komisijai šādu statistiku: 

a) neatkarīgajām strīdu izšķiršanas struktūrām nodoto strīdu skaitu; 

b) neatkarīgo strīdu izšķiršanas struktūru izskatīto lietu skaitu, kas iedalīts kategorijās pēc 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 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 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
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iznākuma. 

19. pants
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

To piemēro no XX.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
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PASKAIDROJUMS

Digitālo pakalpojumu raksturs Eiropas Savienībā krasi mainās, un tas notiek dramatiskā 
tempā. Pašreizējais tiesiskais regulējums attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem iekšējā tirgū 
tika izveidots 2000. gadā. Kopš tā laika uzņēmējdarbības modeļu, tehnoloģiju un sociālās 
realitātes attīstība ir gājusi tiktāl, ka ir vispusīgi jāatjaunina noteikumi un tiesību akti, kas 
reglamentē digitālo pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja savās politikas pamatnostādnēs paziņoja par digitālo 
pakalpojumu tiesību aktu, lai pielāgotu Savienības tiesisko regulējumu jaunajai sociālajai 
realitātei un uzņēmējdarbības modeļiem digitālajā ekonomikā 21. gadsimtā. Šādas iniciatīvas 
nepieciešamība kļūst acīmredzama, ņemot vērā to, ka vairākas dalībvalstis sāk veikt 
likumdošanas pasākumus valsts līmenī, risinot jautājumus, kas tieši attiecas uz digitālo 
pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā. Tomēr, kad dalībvalstis veic pasākumus, lai 
novērstu problēmas, kurām ir pārrobežu raksturs, sadrumstalotais noteikumu kopums visā 
Savienībā ir ne tikai neefektīvs, bet arī īpaši kaitē Eiropas uzņēmumiem, kavējot izaugsmi 
digitālajā vienotajā tirgū. Lai nodrošinātu digitālo pakalpojumu vienotā tirgus pareizu 
darbību, kā paredzēts LESD 114. pantā, ir jāatjaunina civiltiesību un komerctiesību 
noteikumi, kas piemērojami komercvienībām, kuras darbojas tiešsaistē.

Pēdējās desmitgades laikā arvien vairāk sociālo un komerciālo darbību notiek tiešsaistes 
platformās, kas darbojas kā satura, pakalpojumu un preču starpnieki. Turklāt sociālie 
plašsaziņas līdzekļi un sadarbīgās ekonomikas pakalpojumi nojauc robežas starp satura un 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem, un to nodrošināšana ir kļuvusi horizontāla un 
izkliedēta, nevis vertikāla un lineāra. Tā kā satura mitināšanas platformas kļūst par 
dominējošo formātu satura un pakalpojumu apmaiņai, uzmanības centrā ir nonācis jautājums 
par cīņu pret nelikumīgām darbībām. 

Turklāt tas, ka dominējošās platformas ir ieguvušas būtisku ietekmi tirgū, ir radījis situāciju, 
kurā “uzvarētājs paņem visu”, un tirgu veido neliels skaits dalībnieku, no kuriem katrs 
dominē pār saviem konkurentiem un uzspiež savu uzņēmējdarbības praksi lietotājiem. 
Pašreizējie tiesiskie režīmi paredz ierobežotu regulatīvo uzraudzību pār to, kā satura 
mitināšanas platformas vēršas pret nelikumīgām darbībām. Tādējādi rodas situācija, kad 
tiesību aktu izpilde, no vienas puses, un pamattiesību aizsardzība, no otras puses, paliek 
privātu uzņēmumu ziņā. Ņemot vērā to, ka vārda brīvību aizsargā Eiropas Pamattiesību hartas 
11. pants, Savienības tiesību aktiem ir jāgarantē pārredzamas satura moderācijas procedūras, 
kas ļauj visām iesaistītajām pusēm vērsties tiesā. 

Referents uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktam vajadzētu padarīt “paziņošanas un 
rīcības” principu efektīvu un īstenojamu un ka tas būtu jānosaka par standarta procedūru 
satura moderācijai visā Savienībā. Lai to īstenotu, referents ir noteicis divus veidus, kā 
digitālo pakalpojumu tiesību akts var stiprināt paziņošanas un rīcības procedūru efektivitāti: 
1) paredzot skaidru procesuālo satvaru paziņošanas un rīcības procedūrām un 2) nodrošinot, 
ka paziņošanas un rīcības procedūras garantē  efektīvu tiesisko aizsardzību. Šiem 
noteikumiem nebūtu jāskar noteikumu par starpniecības  pakalpojumu sniedzēju atbildību 
piemērošana, kā paredzēts Direktīvas 2000/31/EK 12.–15. pantā.

Pirmkārt, Savienības tiesību aktos būtu jānosaka, ka paziņošanas un rīcības procedūras ir 
jāiekļauj satura mitināšanas platformu noteikumos un nosacījumos, paredzot kopīgus 
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standartus attiecībā uz to, kā satura mitināšanas platformas moderē saturu.

 Šajā ziņā tiesas rīkojumam vai tiesību subjekta paziņojumam būtu jānoved pie satura 
mitināšanas platformas samērīgas rīcības, ievērojot skaidru procedūru, kas paredzēta 
noteikumos, kuri ieviesti kā daļa no digitālo pakalpojumu tiesību aktu kopuma. Tādējādi var 
stiprināt paziņošanas un rīcības procedūras un nodrošināt skaidru procesuālo satvaru, kas 
garantē taisnīgumu un juridisko noteiktību visām pusēm. 

Otrkārt, skaidru standartu noteikšana paziņošanas un rīcības procedūrām arī nodrošina, ka 
strīdu gadījumā ir pieejama efektīva tiesiskā aizsardzība. Nelikumīga satura atsaukšana 
pārmērīgas bloķēšanas vai nepatiesu paziņojumu dēļ ir lietotāju vārda brīvības pārkāpums, un 
digitālo pakalpojumu tiesību aktā ir jānorāda skaidri veidi, kā šādās situācijās nodrošināt 
efektīvu tiesisko aizsardzību. Referents uzskata, ka šāda pieeja ir vēlamāka, nekā prasīt satura 
mitināšanas platformām “rīkoties efektīvāk” un kļūt proaktīvākām, jo īpaši ārkārtas 
gadījumos, kas praksē varētu novest pie pārmērīgas bloķēšanas un tā, ka satura likumības 
noteikšana pilnībā nonāk privātu uzņēmumu ziņā, kaitējot pamattiesību īstenošanai tiešsaistē 
un tiesiskumam. Tādēļ digitālo pakalpojumu tiesību aktā nedrīkst iekļaut nekādus 
noteikumus, kas satura mitināšanas platformas piespiež vai tām citādi liek izmantot satura 
automatizētu iepriekšēju kontroli vai citus automatizētus ex ante satura moderācijas rīkus. 
Gluži pretēji, galīgo lēmumu par satura likumību var pieņemt tikai neatkarīga tiesu vara. Lai 
to nodrošinātu, satura moderācijas prakses pamatā jābūt līdzsvarotai sadarbībai starp satura 
mitināšanas platformām un publiskajām iestādēm, un tas nozīmē, ka digitālo pakalpojumu 
tiesību aktā ir jāparedz skaidri noteikumi un procedūras.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jābūt efektīviem un praktiski izmantojamiem. Tādēļ strīdi 
par satura moderāciju nedrīkst pārslogot dalībvalstu tiesu sistēmas. Šā iemesla dēļ referents 
ierosina dalībvalstīs izveidot neatkarīgas strīdu izšķiršanas struktūras, kuru sastāvā būtu 
juridiskie eksperti, un viņu uzdevums būtu izšķirt strīdus starp satura mitināšanas platformām 
un lietotājiem par lēmumiem attiecībā uz satura moderāciju. Šāda vienkāršota juridiskā 
procedūra būtu jāizstrādā tā, lai tā atbilstu strīdu par satura moderāciju būtībai un vienlaikus 
nodrošinātu, ka šādi strīdi pārmērīgi nenoslogo valstu tiesas. Tā kā šīs struktūras darbotos kā 
apakštiesas sistēma, tās nevar aizstāt tradicionālās tiesas,  un jebkurā gadījumā ir jābūt 
iespējamai turpmākai tiesiskajai aizsardzībai tiesā. Šādu strīdu izšķiršanas struktūru izveides 
un darbības radītais finansiālais slogs nebūtu jāuzliek nodokļu maksātājiem. Tā vietā referents 
ierosina izveidot īpašu fondu, kurā būtu jāveic iemaksas satura mitināšanas platformām ar 
ievērojamu ietekmi tirgū. 

Lai uzraudzītu un nodrošinātu atbilstību digitālo pakalpojumu tiesību akta noteikumiem, 
referents ierosina izveidot Eiropas aģentūru, kas varētu uzlikt naudas sodus tām satura 
mitināšanas platformām, par kurām ir konstatēts, ka tās savā satura pārvaldības praksē 
neievēro prasītos standartus. Satura mitināšanas platformām būtu regulāri jānosūta Aģentūrai 
pārredzamības ziņojumi, sīki izklāstot, kā tās ievēro standartus un procedūras, kas prasītas 
attiecībā uz digitālo pakalpojumu tiesību aktā paredzētajām paziņošanas un rīcības 
procedūrām. Turklāt satura mitināšanas platformām publiski pieejamā datubāzē būtu 
jāpublicē informācija par lēmumiem attiecībā uz satura atsaukšanu, lai žurnālisti vai 
zinātnieki varētu veikt pētījumus par satura izņemšanas ietekmi nolūkā gūt plašāku ieskatu 
par satura moderācijas prakses efektivitāti. Tajā pašā laikā Eiropas aģentūrai būtu jāuzdod 
pārbaudīt satura mitināšanas platformu izmantotos algoritmus gan attiecībā uz satura 
moderāciju, gan satura pārraudzīšanu, jo īpaši gadījumos, kad satura mitināšanas platformas 
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brīvprātīgi izmanto algoritmus automatizētai ex ante satura uzraudzībai. Eiropas aģentūrai arī 
vajadzētu piešķirt pilnvaras uzlikt naudas sodus par noteikumu neievērošanu, un šos līdzekļus 
varētu novirzīt iepriekš minēto neatkarīgo strīdu izšķiršanas struktūru īpašajā fondā.

Papildus nepieciešamībai nodrošināt skaidru regulējumu satura moderācijai referents uzskata, 
ka ir jārisina jautājumi saistībā ar dažām satura pārraudzīšanas praksēm. Daudzas satura 
mitināšanas platformas nosaka, kāds saturs, visticamāk, tiks padarīts lietotājiem pamanāmāks, 
lai piedāvātu mērķorientētas reklāmas, pamatojoties uz profiliem, kas iegūti, izsekojot 
lietotāju mijiedarbību ar saturu. Praksē tas noved pie iespējamas satura izcelšanas, kas būtībā 
ir uzmanības piesaistīšana un sensacionāla rakstura piešķiršana. Tas ne tikai rada situāciju, 
kad “klikšķināšanas ēsmas” saturs vairāk parādās ziņu padevē un rekomendāciju sistēmās, 
bet, vēl svarīgāk, arī var skart lietotāju informācijas brīvību, ja viņi nevar īpaši ietekmēt to, kā 
viņiem paredzētais saturs tiek pārraudzīts. Referents uzskata, ka uzņēmējdarbības modelis, 
kas nosaka satura pamanāmību, pamatojoties tikai uz satura spēju radīt ieņēmumus no 
reklāmas, kaitē digitālajai sabiedrībai, un tādēļ ierosina, no vienas puses, veikt pasākumus, lai 
ierobežotu datu vākšanu nolūkā izveidot mērķorientētus reklāmas profilus, un, no otras puses, 
nodrošināt lietotājiem pienācīgu kontroli pār satura pārraudzīšanas algoritmiem, kas pārvalda 
viņu sociālo plašsaziņas līdzekļu pieredzi. Tāpat Eiropas aģentūrai, kas jāizveido ar digitālo 
pakalpojumu tiesību aktu, būtu jāveic arī to algoritmu revīzija, kurus satura mitināšanas 
platformas izmanto satura pārraudzīšanai.

Šī prakse ir vēl jo vairāk kaitējoša, ņemot vērā dažu satura mitināšanas platformu dominējošo 
stāvokli tirgū. Lietotāju piesaistes efekts rodas satura mitināšanas platformu ievērojamā 
lieluma dēļ. Tikai dažām platformām ir resursi, lai piedāvātu identitātes verifikācijas 
infrastruktūru piekļuvei trešo personu tīmekļa vietnēm, tādējādi izsekojot lietotāju 
mijiedarbību ar saturu pat ārpus pašas satura mitināšanas platformas tīmekļa vietnēm. 
Referents mudina Komisiju izskatīt reālas iespējas, kā nodrošināt taisnīgus tirgus apstākļus 
visiem dalībniekiem, tostarp iespēju noteikt taisnīgus līgumu nosacījumus, lai atvieglotu datu 
apmaiņu starp tirgus dalībniekiem. 

Referents arī uzskata, ka digitālo pakalpojumu tiesību aktā būtu jāiekļauj daži noteikumi, lai 
atvieglotu tādu inovatīvu instrumentu ieviešanu, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas 
tehnoloģijas. Aizvien populārāki kļūst tā dēvētie viedie līgumi, kas ir uz blokķēdēm balstīti 
pašizpildes protokoli. Tomēr šādas tehnoloģijas plaša mēroga ieviešana ir atkarīga no 
juridiskās noteiktības. Digitālo pakalpojumu tiesību akts sniedz iespēju izvērtēt prasības, lai 
viedos līgumus varētu uzskatīt par juridiski spēkā esošiem. Referents jo īpaši uzskata, ka 
viedajos līgumos ir jāiekļauj mehānismi, kas var apturēt to izpildi, ja līgums ir spēkā neesošs 
vai ir jāizbeidz.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktam vajadzētu būt vērstam uz to, lai Savienībai nodrošinātu 
regulatīvu ekosistēmu, kas reglamentē visu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu. 
Tomēr digitālo pakalpojumu starptautiskais pārrobežu raksturs nozīmē, ka daudzi Savienībā 
pieejamu digitālo pakalpojumu sniedzēji atrodas trešās valstīs. Tas var radīt bažas par 
jurisdikciju attiecībā uz digitālo pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem. Tādēļ referents 
aicina Komisiju izpētīt atbilstošus starptautisko privāttiesību noteikumus, lai nodrošinātu, ka 
Eiropas iedzīvotājiem vai uzņēmumiem netiek liegtas tiesības vai radīti neizdevīgāki apstākļi, 
izmantojot digitālos pakalpojumus, un ka digitālo pakalpojumu izmantošanu Savienībā 
reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti un tā ir Eiropas tiesu jurisdikcijā.


