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Na konci loňského roku zveřejnila Evropská komise návrhy dvou nových
nařízení – Digital Services Act (DSA) a Digital Markets Act (DMA). Jedná
se o největší změnu úpravy digitálního prostředí za posledních 20 let od
vydání Směrnice o elektronickém obchodu. Tato nařízení (pokud budou
schválena v navrhovaném znění) významně ovlivní právní rámec fungování
pro veškeré digitální služby včetně sociálních sítí, online tržišť a dalších
digitálních platforem.
Nařízení DSA přináší nová pravidla pro zprostředkovatele digitálních
služeb, jako jsou poskytovatelé internetového připojení, platformy
propojující prodejce a spotřebitele (např. online tržiště či obchody s
aplikacemi) či také platformy sociálních sítí. Všichni zprostředkovatelé
budou mít povinnosti v souvislosti se zajištěním maximální transparentnosti
a ochrany základních lidských práv (zejména práva na soukromí). Další
konkrétní povinnosti by se potom měly odvíjet od jejich velikosti a vlivu.
Jedná se mimo jiné o boj proti nelegálnímu zboží, službám a obsahu, se
kterým by měly pomoci mimo jiné i nástroje umožňující uživatelům takový
obsah nahlásit. Platformy také budou muset dohlížet na dohledatelnost
prodejců na online tržištích a vyžadovat od nich údaje k ověření identity a
případně vyloučit takové, kteří je neposkytnou. Větší transparentnost bude
vyžadována také v rámci zadávání inzerce objevující se na dané platformě
– ta bude muset povinně obsahovat informaci o tom, kdo je jejím
zadavatelem. Online služby také budou muset informovat své uživatele v
případě, že odstraní jejich obsah, a jeho odstranění také zdůvodnit.

Nařízení DMA má za cíl omezit vliv velkých digitálních platforem (tzv.
gatekeepers), tedy technologických společností, které propojují
společnosti s jejich zákazníky a ovládají klíčové služby, jako jsou
vyhledávače, sociální sítě či služby umožňující posílání zpráv. Za
gatekeeping platformu je považována společnost, jejíž roční obrat přesáhl
6,5 miliardy eur a zároveň má více než 45 milionů aktivních uživatelů
měsíčně, a to po dobu 3 po sobě jdoucích let. Pro tyto společnosti bude
nově platit celá řada povinností. Budou tak například muset umožnit
obchodníkům inzerujícím na dané platformě přístup k nástrojům měřícím
efektivitu inzerování a k datům o jejich aktivitě na dané platformě. Produkty
či služby nabízené gatekeepery dále nesmí být zvýhodňovány v žebříčcích
oproti obdobným produktům a službám nabízeným třetími stranami.
Digitální platformy také již nebudou moci uživatelům bránit v odinstalování
předinstalovaných softwarů nebo aplikací.
V případě porušení povinností dle návrhů nařízení pak společnostem hrozí
přísné sankce, a to včetně pokuty až do výše 10 procent jejich
celosvětového ročního obratu.
Evropská komise si od nové směrnice slibuje férovější podnikatelské
prostředí, které usnadní novým společnostem snadnější přístup na trh a
spotřebitelům větší výběr služeb a snadnější změnu poskytovatele online
služeb.

