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Temats: Lūgumraksts Nr. 0169/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. N., par 
pieaugošo konkurenci sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformām izšķiroša konkurences priekšrocība ir to lietotāju skaits, un dažos gadījumos tās 
liek lietotājiem palikt pie lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem, liedzot viņiem alternatīvas.

Tāpēc sociālo mediju platformu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt spiestiem atļaut 
saziņu starp to lietotājiem un citu platformu lietotājiem, kā tas ir iespējams ar e-pasta 
starpniecību. Tādējādi tiktu novērstas galveno platformu lielās konkurences priekšrocības, un 
mazākas platformas spētu konkurēt, balstoties tikai uz piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 31. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES rīkoties, lai uzlabotu sociālo mediju platformu konkurenci. Jo 
īpaši tiek ierosināts finansējums un sadarbspēja, lai varētu radīt alternatīvas Facebook.

Komisijas darba kārtības pamatā ir atbalsts Eiropas rūpniecības konkurētspējai pasaulē un 
patiesi vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem platformu vidē.

Komisija jau ir atzinusi, ka varētu būt nepieciešami jauni instrumenti, lai risinātu strukturālas 
konkurences problēmas. Jauns instruments ļautu Komisijai veikt rūpīgu tirgus izpēti, lai 
konstatētu šādas problēmas un noteiktu uzvedības un attiecīgos gadījumos strukturālus 
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risinājumus. Komisija mudina lūgumraksta iesniedzēju iesniegt atsauksmes par attiecīgo 
sabiedrisko apspriešanu, kas notiks līdz 2020. gada 8. septembrim1.

Turklāt ekspertu ziņojumos par konkurenci no visas pasaules ir secināts, ka ex ante regulējums 
var būt nepieciešams, lai efektīvi aptvertu ierobežotāku “ekosistēmu” platformu skaitu, kas 
vienlaikus darbojas daudzos un dažādos tirgos. Konkurences jautājumi tiešsaistes reklāmas 
jomā ir rūpīgi analizēti vairākos nesenos pētījumos, pavisam nesen Konkurences un tirgu 
iestādes (CMA) pētījumā2 un Austrālijas Konkurences un patērētāju komisijas (ACCC) 
ziņojumā3. 

Komisija 2020. gada 19. februāra paziņojumā “Eiropas digitālās nākotnes veidošana”4 
paziņoja, ka tā Digitālo pakalpojumu tiesību akta paketes ietvaros, ko paredzēts pieņemt vēlāk 
2020. gadā, izvērtēs nepieciešamību piemērot ex ante noteikumus. Tie papildinātu konkurences 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka tirgi, ko raksturo lielas platformas, kurām ir būtiska tīkla 
ietekme un kuras darbojas kā vārtziņi, arī turpmāk paliktu taisnīgi un apgūstami novatoriem, 
uzņēmumiem un jaunienācējiem tirgū. Komisija mudina lūgumraksta iesniedzēju piedalīties 
attiecīgajā sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks līdz 2020. gada 8. septembrim5.

1https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-
consultation
2 https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study 
3 https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report 
4 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_en
5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-consultation-seek-views-digital-
services-act-package
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