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ES Skaitmeninių rinkų ir Skaitmeninių paslaugų 
aktai: kas tai yra?

EP priėmė du svarbius ES teisėkūros dokumentus, kurie pakeis skaitmeninę aplinką. 
Sužinokite daugiau apie šiuos aktus perskaitę tekstą.

Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-digital-sphere-we-are-taking-back-control_N01_AFPS_220328_DMAC_ev

Liepos 5 d. priimtos taisyklės sukurs saugesnę, teisingesnę ir skaidresnę skaitmeninę aplinką. 
 

Skaitmeninių platformų galia
Kai kurios platformos, įgiję pranašumą prieš kitus mažesnius savo konkurentus, taip pat daro 
neigiamą įtaką demokratijai, pagrindinėms teisėms, visuomenei ir ekonomikai. Šios platformos 
gali nulemti ateities inovacijas, vartotojų pasirinkimus bei atlikti prieigos valdytojo vaidmenį tarp 
verslų ir interneto vartotojų.

ES atnaujins egzistuojančias skaitmeninių paslaugų taisykles – Skaitmeninių rinkų (DMA) ir 
Skaitmeninių paslaugų (DSA) aktai suvienodins taisykles, taikomas visoje ES.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-digital-sphere-we-are-taking-back-control_N01_AFPS_220328_DMAC_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_lt


> 10 000
Platformų, veikiančių skaitmeninėje erdvėje, skaičius. Daugiau nei 90 
proc. šio skaičiaus yra mažos ir vidutinio dydžio įmonės.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja skaitmeninę transformaciją. 
 

Didžiųjų technologijų įmonių praktikų reguliavimas: 
Skaitmeninių rinkų aktas
Šio akto tikslas – užtikrinti, kad visos įmonės, veikiančios skaitmeninėje erdvėje, nepriklausomai 
nuo jų dydžio, turėtų vienodas konkurencijos sąlygas. DMA nustatys aiškias taisykles 
didžiosioms platformoms, kuriomis siekiama sustabdyti platformas nuo žalingų praktikų. 

Taisyklės turėtų paskatinti inovacijas, augimą ir konkurenciją bei padėti mažoms ar naujoms 
įmonėms konkuruoti su didesnėmis.

" Bendrosios skaitmeninės rinkos tikslas užtikrinti, 
kad Europoje veiktų geriausios, o ne tik didžiausios 
įmonės. Štai kodėl turime siekti, kad teisės aktai 
būtų įgyvendinti, o reguliavimo dialogas veiktų. "
Andreas Schwab (Europos liaudies partija, Vokietija)

Europos Parlamento narys, atsakingas už Skaitmeninių rinkų aktą

DMA taip pat nustatys kriterijus, pagal kuriuos didelės internetinės platformos gali būti 
identifikuojamos kaip prieigos valdytojos, ir suteiks Europos Komisijai įgaliojimus atlikti rinkos 
tyrimus, o prireikus – atnaujinti įpareigojimus prieigos valdytojams ir už netinkamą elgesį. 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment/europe-fit-digital-age-new-online-rules-platforms_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210414STO02010/skaitmenine-transformacija-svarba-nauda-ir-es-priemones
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


Saugesnė skaitmeninė erdvė: Skaitmeninių paslaugų 
aktas
 
Skaitmeninių paslaugų aktas kuria saugesnę skaitmeninę erdvę vartotojams ir įmonėms, 
apsaugodamas pagrindines teises. Vieni iš pagrindinių rūpesčių, kuriuos sprendžia šis aktas, 
yra neteisėtų produktų, paslaugų ir turinio mainai skaitmeninėje erdvėje ir algoritmai, 
prisidedantys prie dezinformacijos sklaidos.

" Technologijų gigantai per ilgai naudojosi taisyklių 
trūkumu. Skaitmeninis pasaulis tapo laukiniais 
Vakarais, kuriuose taisykles nustato didžiausi ir 
stipriausi. Tačiau atsirado šerifas – Skaitmeninių 
paslaugų aktas. Dabar taisyklės ir teisės bus 
sustiprintos. "
Christel Schaldemose (Socialistai ir demokratai, Danija)

Europos Parlamento narė, atsakinga už Skaitmeninių paslaugų aktą

DSA suteiks žmonėms daugiau kontrolės dėl to, ką jie mato skaitmeninėje erdvėje: vartotojai 
turės daugiau informacijos apie tai, kodėl jiems yra rodomas tam tikras turinys ir galės pasirinkti, 
kad jiems nebūtų taikomas profiliavimas. Nepilnamečiams bus uždrausta tikslinė reklama, taip 
pat nebus leidžiama reklama jautriomis temomis, tokiomis kaip seksualinė orientacija, religija ar 
etniškumas.

Naujos taisyklės taip pat padės apsaugoti vartotojus nuo žalingo ir nelegalaus turinio. DSA 
žymiai pagerins nelegalaus turinio šalinimą, užtikrinant, kad tai būtų padaroma kaip įmanoma 
greičiau. Šis aktas taip pat kovos su žalingu turiniu ir pristatys geresnes taisykles žodžio laisvės 
apsaugai.

Skaitmeninių paslaugų aktas taip pat užtikrins, kad produktai, parduodami skaitmeninėje 
erdvėje, būtų saugūs ir atitiktų aukščiausius ES standartus.

Tolesni žingsniai
Skaitmeninių paslaugų aktas (DSA) įsigaliojo 2022 m. lapkričio 16 d. ir bus taikomas visoje ES 
nuo 2024 m. vasario 17 d. Tačiau labai didelės platformos ir labai didelės internetinės paieškos 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20201022STO89919/kova-su-zalingu-ir-neteisetu-turiniu-internete-ep-nariu-idejos


sistemos savo įsipareigojimus pagal DSA turės įvykdyti anksčiau – ne vėliau kaip per keturis 
mėnesius nuo Europos Komisijos paskyrimo. Pirmąjį labai didelių platformų rinkinį Komisija 
paskyrė 2023 m. balandžio 25 d. 
 
Skaitmeninių rinkų aktas (DMA) įsigaliojo 2022 m. lapkričio 1 d., o jo taisyklės pradėtos taikyti 
2023 m. gegužės 2 dieną. Europos Komisija nustatys kiekybines DMA vertes ne vėliau kaip iki 
2023 m. rugsėjo 6 d. Statusą įgijusios prieigos valdytojos turės per šešis mėnesius įvykdyti 
Skaitmeninių rinkų akto reikalavimus.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES formuoja 
skaitmeninį pasaulį:

Europos Parlamentas pateikė pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto reguliavimo• 
Kova su kibernetiniais nusikaltimais: paaiškintos naujos ES kibernetinio saugumo 
taisyklės

• 

Penki būdai, kaip Europos Parlamentas nori apsaugoti kompiuterinių žaidimų 
vartotojus

• 

Lustų aktas – ES planas įveikti puslaidininkių trūkumą• 

Papildoma informacija
Pranešimas spaudai (2022 m. liepos 5 d.)
Apžvalga: Skaitmeninių paslaugų akto priėmimas
Apžvalga: Skaitmeninių rinkų akto priėmimas
Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinys
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_23_2413
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_22_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/QANDA_20_2349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/QANDA_20_2349
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20201015STO89417/ep-pateike-pasiulymus-del-dirbtinio-intelekto-reguliavimo
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/security/20221103STO48002/paaiskintos-naujos-es-kibernetinio-saugumo-taisykles
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/security/20221103STO48002/paaiskintos-naujos-es-kibernetinio-saugumo-taisykles
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20230112STO66402/penki-budai-kaip-ep-nori-apsaugoti-kompiuteriniu-zaidimu-vartotojus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20230112STO66402/penki-budai-kaip-ep-nori-apsaugoti-kompiuteriniu-zaidimu-vartotojus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20230210STO74502/lustu-aktas-es-planas-iveikti-puslaidininkiu-trukuma
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-for-a-safer-open-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733562/EPRS_ATA(2022)733562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733561/EPRS_ATA(2022)733561_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/lt/policies/digital-services-act-package
mailto:webmaster@europarl.eu
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