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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą:

–  į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad teikiant skaitmenines paslaugas ir rengiant jas pagrindžiančius 
algoritmus privalo būti visapusiškai užtikrinamos pagrindinės teisės, ypač privatumas 
ir asmens duomenų apsauga, nediskriminavimas ir saviraiškos bei informacijos laisvė, 
vaikų teisės, įtvirtintos Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; 
todėl ragina Komisiją įgyvendinti prievolę užtikrinti algoritmų nediskriminavimą, 
skaidrumą ir paaiškinamumą, sankcijas už tokių prievolių nevykdymą bei žmogaus 
įsikišimo galimybę, taip pat siekiant padėti laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą, imtis kitų atitikties priemonių, pvz.: stebėsenos, įvertinimo, nepriklausomo 
audito ir specialaus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis; mano, kad rizika 
pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis, 
taikomomis algoritmams, kurie gali kelti grėsmę pagrindinėms teisėms ir laisvėms; 
pabrėžia, kad algoritmų skaidrumo ir paaiškinamumo koncepcijos esmė turėtų būti ta, 
kad vartotojui teikiama informacija būtų pateikiama glaustai, skaidriai, suprantama ir 
lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, visų pirma konkrečiai vaikui skirtos 
informacijos atveju;

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai plėtoti skaitmenines paslaugas reikia priimti griežtą ir 
ateičiai tinkamą teisės aktų sistemą, kuria būtų apsaugoti asmens duomenys ir 
privatumas; pažymi, kad Elektroninės komercijos direktyva buvo priimta 2000 m., 
tačiau nuo to laiko duomenų apsaugos tvarka buvo iš esmės atnaujinta; todėl primena, 
kad bet kokia būsima Skaitmeninių paslaugų akto nuostata visapusiškai atsižvelgiama 
į plačią pagrindinių teisių sistemą ir Europos privatumo ir duomenų apsaugos tvarką; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visi skaitmeninių paslaugų teikėjai turi visapusiškai 
laikytis Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų, tokių kaip Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl Bendrosios duomenų apsaugos ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos (EB) 2002/58 dėl E. privatumo, kuri šiuo metu yra 
peržiūrima, ir užtikrinti saviraiškos laisvę bei nediskriminavimą bei garantuoti jų 
sistemų ir paslaugų saugumą ir saugą;

3. pabrėžia, kad svarbu duomenims taikyti veiksmingą ištisinį šifravimą, nes tai būtina 
pasitikėjimui internetu ir jo saugumui užtikrinti bei veiksmingai užkirsti kelią 
nesankcionuotai trečiųjų šalių prieigai; pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų aktu 
turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos, suteikiant teisinį aiškumą dėl teisės aktuose 
pateiktų sąvokų ir apibrėžčių, jį taikant visiems susijusiems subjektams, siūlantiems 
skaitmenines paslaugas Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, ar jie įsisteigę Sąjungoje, ar už 
jos ribų; pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų aktas turėtų būti perspektyvus ir 
prisitaikantis prie atsirandančių naujų technologijų, darančių poveikį bendrajai 
skaitmeninei rinkai; pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų akte turėtų būti išsaugota 
teisę anonimiškai naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, kai dėl paslaugos pobūdžio 
arba galiojančių teisės aktų nereikalaujama nustatyti naudotojo arba kliento tapatybės 
arba tapatumo;
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4. pažymi, kad asmenų veikla internete suteikia gilių įžvalgų apie jų asmenybę ir leidžia 
jais manipuliuoti, todėl bendras ir beatodairiškas asmens duomenų apie kiekvieną jų 
naudojimąsi paslaugomis ir jų sąveikas internete rinkimas neproporcingai pažeidžia 
teisę į privatumą; patvirtina, kad vartotojai, naudodamiesi skaitmeninėmis 
paslaugomis, turi teisę nebūti nuolat stebimi; pabrėžia, kad, vadovaujantis 
jurisprudencija dėl ryšių metaduomenų, valdžios institucijoms prieiga prie paslaugų 
gavėjo abonento ir metaduomenų suteikiama tik įtariamuosius sunkiais nusikaltimais 
tirti, gavus išankstinį teismo leidimą; tačiau yra įsitikinęs, kad skaitmeninių paslaugų 
teikėjai neturi saugoti duomenų teisėsaugos tikslais, išskyrus atvejus, kai pagal 
Sąjungos teisę nepriklausoma kompetentinga valdžios institucija tiesiogiai nurodo 
tikslingai saugoti atskiro naudotojo duomenis;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dažnai vienkartinio prisijungimo atveju tuo metu, kai 
registruojamasi prie paslaugos, skaitmeninių paslaugų teikėjai be reikalo renka tokius 
asmens duomenis, kaip lytis, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir 
pašto adresas; ragina Komisiją sukurti viešąją paslaugą kaip alternatyvą privačioms 
vieno prisijungimo sistemoms. pabrėžia, kad ši paslauga turėtų būti plėtojama taip, kad 
prisijungimo teikėjui rinkti atpažįstamus prisijungimo duomenis techniškai būtų 
neįmanoma, o surinktų duomenų būtų kuo mažiau; ragina Komisiją įtraukti 
skaitmeninių paslaugų prievolę visada suteikti ir automatinę prisijungimo rankiniu 
būdu galimybę; rekomenduoja Komisijai taip pat sukurti skaitmeninių paslaugų 
naudotojams skirtą amžiaus patikros sistemą, kaip viešąją paslaugą, ypač siekiant 
apsaugoti nepilnamečius; pabrėžia, kad abi viešosios paslaugos neturėtų būti 
naudojamos naudotojams sekti įvairiose interneto svetainėse ir nebūtų naudojama 
komerciniais tikslais; jos turėtų būti saugios, skaidrios, jomis turėtų būti tvarkomi tik 
naudotojo tapatybei nustatyti būtini duomenys ir jos neturėtų būti taikomos jokioms 
kitoms skaitmeninėms paslaugoms, išskyrus tas, kurioms reikia asmens tapatybės 
nustatymo, tapatumo nustatymo ar amžiaus patikrinimo, ir turėtų būti naudojamos tik 
teisėtu tikslu ir jokiu būdu negali būti naudojamos bendrai prieigai prie interneto 
riboti; pabrėžia, kad tais atvejais, kai reikalingas tam tikros rūšies oficialus tapatybės 
nustatymas ne internetu, reikia sukurti lygiavertę saugią internetinę elektroninės 
tapatybės nustatymo sistemą;

6. pabrėžia, kad svarbu naudotojams suteikti daugiau galių, susijusių su jų pačių 
pagrindinių teisių užtikrinimu internete; pakartoja, kad skaitmeninių paslaugų teikėjai 
turi gerbti ir užtikrinti savo naudotojų teisę į duomenų perkeliamumą, kaip nustatyta 
Sąjungos teisėje; pabrėžia, kad sunkumai, su kuriais susiduria asmenys, norintys 
užtikrinti savo asmens duomenų apsaugą ir privatumo teises dominuojančių platformų, 
kurios veikia daugelyje rinkų ir turi daug susijusių įmonių, atžvilgiu; todėl prašo 
valstybių narių ir skaitmeninių paslaugų teikėjų įdiegti skaidrius, nesudėtingus, 
veiksmingus, sąžiningus ir greitus skundų pateikimo ir teisių gynimo mechanizmus, 
pagal kuriuos asmenys galėtų pasinaudoti ir vykdyti savo teises pagal Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą, ir kuriuos pasitelkdami naudotojai galėtų užginčyti jų 
turinio pašalinimą iš interneto; ragina skaitmeninių paslaugų teikėjus sukurti vieną 
bendrą informacinį punktą visoms savo pagrindinėms skaitmeninėms platformoms, 
kuriame naudotojų prašymai galėtų būti persiųsti tinkamam gavėjui; taip pat pažymi, 
kad naudotojai visada turėtų būti aiškiai informuojami, ar jie bendrauja su žmogumi, 
ar su mašina;
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7. atkreipia dėmesį į tai, kad biometriniai duomenys priskiriami specialiai asmens 
duomenų kategorijai, kuriai taikomos atskiros duomenų tvarkymo taisyklės; pažymi, 
kad biometriniai duomenys gali būti ir yra vis dažniau naudojami asmenų tapatybei 
nustatyti ir autentiškumui patvirtinti, be kita ko, kai kuriose konfidencialiose srityse, 
pvz., bankininkystės ir tokių pagrindinių paslaugų, kaip sveikatos priežiūra, ir nors tai 
suteikia galimų pranašumų, ypač aukštesnį saugumo lygį, palyginti su raidinėmis 
skaitmeninėmis saugumo užtikrinimo priemonėmis arba PIN kodais, kai sunku fiziškai 
naudotis pagrindinėmis priemonėmis, tačiau tai kelia didelę riziką teisei į privatumą ir 
duomenų apsaugai ir jas pažeidžia, kai tai atliekama be duomenų subjekto sutikimo, ir 
sudaro sąlygas tapatybės klastojimui; todėl ragina Komisiją į Skaitmeninių paslaugų 
aktą įtraukti prievolę skaitmeninių paslaugų teikėjams saugoti biometrinius duomenis 
tik pačiame įrenginyje, išskyrus atvejus, kai teisės aktais numatytas duomenų 
saugojimas pagrindinėje atmintinėje, naudotojams visada suteikiant alternatyvą 
standartizuoto biometrinių duomenų rinkinio naudojimui teikiant paslaugas ir 
įsipareigoti aiškiai informuoti vartotojus apie biometrinių duomenų naudojimo riziką; 
pabrėžia, kad negalima atsisakyti suteikti skaitmeninę paslaugą, jeigu asmuo nesutinka 
leisti naudoti biometrinius duomenis;

8. atkreipia dėmesį į galimą neigiamą prie individualių poreikių pritaikytos reklamos, 
visų pirma itin tikslios ir vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos, kurią vykdo 
reklamos stebėjimo tarpininkai ir tikruoju laiku veikiančios prekybos pasiūlymų 
platformos (angl. real-time bidding platforms) ir asmenų, ypač nepilnamečių, 
vertinimo poveikį, kadangi yra kišamasi į asmens privatų gyvenimą, todėl kyla 
klausimų dėl duomenų rinkimo ir naudojimo reklamos pritaikymui prie individualių 
poreikių ir galimybėms sutrikdyti demokratinius procesus ir rinkimus, produktų ar 
paslaugų siūlymo ar kainų nustatymo tikslais; supranta interneto platformų iniciatyvą 
nustatyti apsaugos priemones, pvz., skaidrumą, didesnę naudotojų kontrolę ir 
pasirinkimą, kaip nurodyta Kovos su dezinformacija praktikos kodekse; todėl ragina 
Komisiją nustatyti griežtus apribojimus tikslinei reklamai, grindžiamai asmens 
duomenų rinkimu, pirmiausia uždraudžiant tarpkontekstiniu mastu naudojamą elgesiu 
grindžiamą reklamą, nepakenkiant mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms; primena, kad 
šiuo metu pagal E. privatumo direktyvą leidžiama tik, kad tikslinė reklama būtų 
grindžiama sutikimu ir kad kitais atvejais reklama yra neteisėta, ir todėl ragina 
Komisiją uždrausti diskriminacinę praktiką teikiant paslaugas ar produktus;

9. stebi, kaip skaitmeninės paslaugos bendrai veikia neinternetiniame pasaulyje, 
pavyzdžiui, transporto ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų sektoriuose; pažymi, 
kad vietos valdžios institucijos ir viešasis sektorius gali pasinaudoti tam tikrų rūšių 
skaitmeninių paslaugų duomenimis, kad pagerintų, pavyzdžiui, savo miestų planavimo 
politiką; primena, kad asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir perdavimui, be kita 
ko, tarp privačiojo ir viešojo sektorių, taikomos Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatos; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad jos pasiūlymas dėl 
Skaitmeninių paslaugų akto nebūtų nesuderinamas su šiuo tikslu;

10. ragina glaudžiau bendradarbiauti skaitmeninių paslaugų reguliavimo priežiūros srityje, 
todėl ragina Komisiją, bendradarbiaujant su nacionalinėms ir Europos priežiūros 
įstaigomis ir atliekant kasmetinius nepriklausomus išorės auditus, sukurti 
Skaitmeninių paslaugų akto taikymo ir skaitmeninių paslaugų priežiūros sistemą, 
kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama skaitmeninių paslaugų teikėjų algoritmams, 
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vidaus politikai ir tinkamam vidaus stabdžių ir atsvarų veikimui, tinkamai 
atsižvelgiant į Sąjungos teisę ir visomis aplinkybėmis į paslaugų naudotojų 
pagrindines teises, atkreipiant dėmesį į didžiulę nediskriminavimo ir saviraiškos bei 
informacijos laisvės svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, ir pavesti ES 
agentūroms ir kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms stebėti, kaip 
įgyvendinamas Skaitmeninių paslaugų aktas;

11. susirūpinęs pažymi, kad valstybių narių priežiūros institucijos patiria įtampą dėl 
išaugusios atsakomybės ir užduočių apsaugoti asmens duomenis ir dėl to, kad trūksta 
tinkamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę, kad 
didelės tarptautinės technologijų įmonės prisidėtų prie priežiūros institucijų išteklių;

12. pažymi, kad teikiant skaitmenines paslaugas naudojami pažangūs algoritmai, kuriais 
analizuojami arba numatomi asmeniniai pomėgiai, interesai ar elgesys, ir kurie yra 
naudojami skleisti ir užsakyti turinį, pristatomą tų paslaugų naudotojams; pabrėžia, 
kad tai, kaip veikia šie algoritmai ir kaip užsako rodomą medžiagą, yra vartotojams 
nematoma ar nėra paaiškinta, dėl ko jie netenka pasirinkimo galimybių bei kontrolės, 
susidaro „informaciniai šuliniai“ ir kyla nepasitikėjimas skaitmeninėmis paslaugomis; 
todėl ragina Komisiją Skaitimeninių paslaugų akto pasiūlyme įtvirtinti galimybę 
naudotojams susipažinti su turiniu be kuravimo, suteikti daugiau galimybių 
kontroliuoti tai, kaip rūšiuojamas jiems skirtas turinys, įskaitant tokias galimybes, 
taikomas ir ne jų įprastiniam turiniui, bei visiškai atsisakyti bet kokio turinio 
kuravimo; ragina Komisiją taip pat parengti rūpestingumo pareigos sistemą, pagal 
kurią skaitmeninės paslaugos būtų atsakingos ir atskaitingos už turinio kuravimą, kuris 
turėtų būti apibrėžtas išsamiose sektorinėse gairėse, ir įpareigoti užtikrinti 
skaitmeninių paslaugų vykdomo turinio kuravimo skaidrumą;

13. pabrėžia, kad, laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyto duomenų 
kiekio mažinimo principo, Skaitmeninių paslaugų aktu turėtų būti reikalaujama, kad 
skaitmeninių paslaugų tarpininkams suteikti galimybes maksimaliai anonimiškai 
naudotis jų paslaugomis ir už jas atsiskaityti, kai tai techniškai įmanoma ir to neriboja 
konkretūs teisės aktai, nes anonimiškumas veiksmingai užkerta kelią neleistinam 
atskleidimui, tapatybės vagystėms ir kitokio pobūdžio piktnaudžiavimui internetu 
surinktais asmens duomenimis; pabrėžia, kad tik tais atvejais, kai pagal galiojančius 
teisės aktus reikalaujama, kad įmonės atskleistų savo tapatybę, pagrindinių rinkų 
teikėjai galėtų būti įpareigoti patikrinti jų tapatybę, o kitais atvejais teisė anonimiškai 
naudotis skaitmeninėmis paslaugomis turėtų būti išsaugota;

14. pabrėžia, kad vis dar esama tam tikrų skirtumų tarp interneto ir ne interneto pasaulių, 
pvz., anonimiškumo, valdančiojo subjekto nebuvimo, galios pusiausvyros ir techninių 
pajėgumų atžvilgiu; pabrėžia, kad dėl skaitmeninės ekosistemos pobūdžio neteisėtas 
turinys internete gali būti lengvai padaugintas, o jo neigiamas poveikis sustiprintas per 
labai trumpą laiką; pažymi, kad neteisėtas turinys internete ne tik mažina pasitikėjimą 
skaitmeninėmis paslaugomis, bet taip pat gali turėti rimtų bei ilgalaikių pasekmių 
asmenų saugai ir pagrindinėms teisėms; mano, kad svarbu pabrėžti, jog tai, „kas 
neteisėta ne internete, yra neteisėta ir internete“; 

15. laikosi nuomonės, kad bet kokia Skaitmeninių paslaugų akte nustatyta priemonė turėtų 
būti susijusi tik su neteisėtu turiniu, kaip apibrėžta Sąjungos teisėje ir nacionalinėse 
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jurisdikcijose, ir neturėtų apimti teisiškai neaiškių ir neapibrėžtų terminų, pvz., 
„žalingo turinio“, nes susitelkiant ties tokiu turiniu galėtų kilti rimtas pavojus 
pagrindinėms teisėms, ypač žodžio laisvei;

16. pabrėžia, kad atsakomybė už teisės nuostatų vykdymo užtikrinimą, sprendimų dėl 
veiklos ir turinio internete teisėtumo priėmimą ir nurodymus prieglobos paslaugų 
teikėjams pašalinti turinį arba panaikinti prieigą prie jo tenka nepriklausomoms 
kompetentingoms valdžios institucijoms; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad oficialūs 
nepriklausomų kompetentingų valdžios institucijų sprendimai pašalinti turinį arba 
panaikinti  prieigą prie jo būtų tikslūs, tinkamai pagrįsti ir jais būtų gerbiamos 
pagrindinės teisės; 

17. ragina gerinti nepriklausomų kompetentingų valdžios institucijų ir prieglobos paslaugų 
teikėjų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti greitą ir teisingą informacijos srautą, 
tinkamą ir savalaikį neteisėto turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, kai 
tai nurodo nepriklausomos kompetentingos valdžios institucijos, ir užtikrinti sėkmingą 
galimų nusikaltimų tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;

18. pakartoja, kad, siekiant užtikrinti, kad turinio teikėjams būtų suteikta galimybė 
apskusti teisine tvarka, būtina suteikti galimybę naudotis teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis; todėl primygtinai ragina priimti taisykles dėl skaidrių pranešimo ir 
veiksmų mechanizmų, kuriais būtų numatytos tinkamos apsaugos priemonės, skirtos 
skaidriam, veiksmingam, sąžiningam ir greitam skundų nagrinėjimo mechanizmui, ir 
galimybėms siekti veiksmingų teisių gynimo priemonių dėl internetinio turinio 
pašalinimo; 

19. dėl to pabrėžia, kad siekiant apsaugoti žodžio laisvę, išvengti įstatymų kolizijos, 
išvengti nepagrįsto ir neveiksmingo geografinio blokavimo ir siekti suderintos 
bendrosios skaitmeninės rinkos, nereikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
taikytų vienos valstybės narės nacionalinius žodžio laisvės apribojimus kitoje 
valstybėje narėje, ar pašalintų informaciją, kuri yra teisėta jų įsisteigimo šalyje, arba 
panaikintų prieigą prie jos; 

20. todėl pažymi su susirūpinimu, kad didėja nacionalinių teisės aktų, skirtų kovai su 
neteisėtu ar žalingu turiniu, susiskaidymą; todėl pabrėžia, kad, būtina stiprinti 
valstybių narių bendradarbiavimą;  pabrėžia tokio dialogo svarbą, ypač atsižvelgiant į 
nacionalinius skirtumus, susidarančius, kaip šalys apibrėžia, kas yra teisėtas turinys;

21. ragina skaitmeninių paslaugų teikėjus, kurie savo iniciatyva šalina tariamai neteisėtą 
turinį iš interneto, tai daryti atsargiai, proporcingai ir nediskriminuojant, taip pat 
visomis aplinkybėmis tinkamai atsižvelgiant ypač į pagrindines naudotojų teises ir į 
didžiulę saviraiškos ir informacijos laisvės svarbą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje, kad būtų išvengta turinio, kuris nėra neteisėtas, pašalinimo; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad interneto tarpininkams turėtų būti nustatyti 
skaidrumo įpareigojimai, susiję su kriterijais, taikomais sprendžiant dėl turinio 
pašalinimo ar prieigos prie jo panaikinimo ir technologijomis, naudojamomis siekiant 
užtikrinti būtinų apsaugos priemonių taikymą bei išvengti diskriminacijos ir 
nereikalingo pašalinimo ar prieigos prie turinio panaikinimo; be to, ragina 
skaitmeninių paslaugų teikėjus imtis būtinų priemonių, kad būtų nustatytas ir 
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paženklintas socialinių tinklų botų įkeltas turinys;

22. atsižvelgdamas į tai pažymi, kad automatizuotomis priemonėmis šiuo metu 
neįmanoma atskirti neteisėto turinio nuo turinio, kuris tam tikromis aplinkybėmis yra 
teisėtas, ir pabrėžia, kad visoms tokioms priemonėms turi būti taikoma žmogaus 
vykdoma priežiūra ir užtikrinamas visiškas projektavimo ir veikimo skaidrumas; 
pabrėžia, kad paslaugų teikėjų, jų darbuotojų arba rangovų atliekama automatinių 
ataskaitų peržiūra neišsprendžia šios problemos, nes privataus sektoriaus darbuotojams 
trūksta valdžios institucijoms būdingo nepriklausomumo, kvalifikacijos ir 
atskaitomybės; todėl pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų akte turi būti aiškiai 
draudžiama bet kokia prievolė prieglobos paslaugų teikėjams ar kitiems techniniams 
tarpininkams taikyti automatines turinio moderavimo priemones; todėl prašo 
skaitmeninių paslaugų teikėjų, kurie savo iniciatyva nori apriboti tam tikrą teisėtą savo 
naudotojų turinį, apsvarstyti galimą tokio turinio ženklinimą, užuot jo šalinimą iš 
interneto;

23. pabrėžia, kad valdžios institucijos neturėtų nei de jure, nei de facto, įskaitant ex-ante 
priemonėmis, nustatyti skaitmeninių paslaugų teikėjams jokių įpareigojimų stebėti 
informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, nei nustatyti bendro įpareigojimo aktyviai 
ieškoti neteisėtą veiklą rodančio turinio, jį moderuoti ar filtruoti; taip pat yra įsitikinęs, 
kad neturėtų būti reikalaujama, kad skaitmeninių paslaugų teikėjai užkirstų kelią 
neteisėto turinio įkėlimui; todėl siūlo, kai tai įmanoma technologiniu požiūriu, 
remiantis pakankamai pagrįstais nepriklausomų kompetentingų valdžios institucijų 
nurodymais ir visapusiškai atsižvelgiant į konkrečias turinio aplinkybes, reikalauti, 
kad skaitmeninių paslaugų teikėjai vykdytų periodines atskirų turinio dalių, kurias 
teismas jau pripažino neteisėtomis, paieškas, su sąlyga, kad informacijos, susijusios su 
tokiu draudimu, stebėsena ir paieška apsiribotų informacija, kuria perduodama 
informacija, kurios turinys iš esmės lieka nepakitęs, palyginti su turiniu, dėl kurio 
buvo konstatuotas neteisėtumas, ir kuriame yra elementai, nurodyti draudime, ir kurie, 
vadovaujantis 2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-18/181, yra 
tapatūs turiniui arba jam lygiaverčiai, kad prieglobos paslaugų teikėjui nereikėtų atlikti 
nepriklausomo tokio turinio įvertinimo;

24. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įpareigoti prieglobos paslaugų teikėjus pranešti 
kompetentingai teisėsaugos institucijai apie neteisėtą turinį, kuris yra laikomas sunkiu 
nusikaltimu, gavus žinių apie tokius nusikaltimus; taip pat ragina Komisiją, valstybes 
nares ir prieglobos paslaugų teikėjus sukurti skaidrius pranešimo mechanizmus, pagal 
kuriuos naudotojai galėtų pranešti atitinkamoms institucijoms apie galimai neteisėtą 
turinį; taip pat prašo valstybių narių pagerinti prieigą prie jų teisingumo ir teisėsaugos 
sistemų ir jų veiksmingumą nustatant internetinio turinio neteisėtumą ir sprendžiant 
ginčus, susijusius su turinio pašalinimu iš interneto ar prieigos prie jo panaikinimu;

25. pabrėžia, kad siekiant konstruktyviai remtis Elektroninės komercijos direktyvos 
taisykles ir užtikrinti teisinį tikrumą, taikomi teisės aktai turėtų būti proporcingi ir 
aiškiai išdėstyti skaitmeninių paslaugų teikėjų pareigas, o ne tik nustatyti bendrą 

1 2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimas Eva Glawischnig-Piesczek / 
Facebook Ireland Limite, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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pareigą rūpintis; pabrėžia, kad tam tikros pareigos gali būti išsamiau apibrėžtos 
sektorių teisės aktuose; atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninių paslaugų teikėjų 
atsakomybės teisinė sistema neturėtų priklausyti nuo neaiškių sąvokų, pvz., „aktyvus“ 
ir „pasyvus“ paslaugų teikėjų vaidmuo;

26. mano, kad infrastruktūros paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai ir kitos 
skaitmeninių paslaugų teikėjams paslaugas teikiančios įmonės neturi būti laikomi 
atsakingais už turinį, kurį naudotojas įkelia arba atsisiunčia savo iniciatyva; mano, kad 
skaitmeninių paslaugų teikėjai, palaikantys tiesioginį ryšį su naudotoju ir galintys 
pašalinti atskiras naudotojo turinio dalis iš interneto, turi būti laikomi atsakingais tik 
jei jie operatyviai nereaguoja į tinkamai pagrįstus nepriklausomų kompetentingų 
valdžios institucijų nurodymų, esant faktinėms žinioms, pašalinti neteisėtą turinį ar 
veiklą iš interneto.
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