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VŠADEPRÍTOMNÝ DIGITÁLNY JEDNOTNÝ TRH

Digitálny jednotný trh vďaka elektronickému obchodu a elektronickej verejnej správe
podporuje hospodárstvo, znižuje vplyv na životné prostredie a zvyšuje kvalitu
života. Trh a služby verejnej správy prechádzajú z pevných platforiem na mobilné
a my sa s nimi stretávame stále viac. Tieto zmeny si vyžadujú regulačný rámec
EÚ pre rozvoj cloud computingu, cezhraničného prístupu k obsahu a mobilného
dátového pripojenia bez hraníc, ale tak, aby bolo súčasne zachované naše súkromie,
ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť. Európsky digitálny jednotný
trh zohrával zásadnú úlohu, pokiaľ ide o udržiavanie hospodárstva EÚ a pomoc
obyvateľom EÚ počas krízy COVID-19. Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych
trhoch sú dva spisy, ktoré majú v nadchádzajúcich rokoch zásadne zmeniť digitálny
jednotný trh.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 4 ods. 2 písm. a) a články 26, 27, 114 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie (ZFEÚ).

CIELE

Digitálny jednotný trh sa týka predovšetkým odstraňovania prekážok členských štátov
pre transakcie po internete. Vychádza z koncepcie spoločného trhu, ktorý má odstrániť
obchodné prekážky medzi jednotlivými členskými štátmi, a tak zvýšiť hospodársku
prosperitu a prispievať k „čoraz užšiemu zjednocovaniu národov Európy“. Ďalším
vývojom tejto koncepcie vznikol pojem vnútorného trhu, ktorý je vymedzený ako
„oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb
a kapitálu“. V nadväznosti na Lisabonskú stratégiu[1] sa stratégiou Európa 2020
zaviedla digitálna agenda pre Európu[2] ako jedna zo siedmich hlavných iniciatív.
V nej sa uznáva kľúčová úloha využívania informačných a komunikačných technológií
(IKT) ako podmienka úspechu ambícií EÚ do roku 2020 (2.4.3). Komisia vo svojej
stratégii pre jednotný digitálny trh (COM(2015)0192) a nedávno aj v pláne predsedníčky
Komisie pre Európu na roky 2019 – 2024[3] určila digitálny jednotný trh za prioritu.
Digitálny jednotný trh môže zlepšiť prístup k informáciám, priniesť vyššiu efektívnosť
v podobe nižších nákladov na operácie, dematerializovanej spotreby a obmedzenej

[1]Lisabonská stratégia má za cieľ urobiť z EÚ „najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete,
schopnú nepretržitého hospodárskeho rastu s väčším počtom lepších pracovných príležitostí a väčšou sociálnou súdržnosťou“.
[2]Pozri Shaping Europe’s digital future.
[3]Pozri Ambicióznejšia Únia – Môj plán pre Európu: politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu 2019 – 2024.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
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environmentálnej stopy, a priniesť vhodnejšie vzory pre podnikanie a správu[4]. Rast
elektronického obchodu prináša konkrétne výhody pre spotrebiteľov, ako napríklad
rýchly vývoj nových produktov, nižšie ceny, väčší výber a kvalitnejší tovar a služby,
pretože vedie k nárastu cezhraničného obchodu a uľahčuje porovnávanie ponúk.
Vzostup služieb elektronickej verejnej správy navyše uľahčuje obyvateľom a podnikom
v EÚ dodržiavanie predpisov pri obchode online a prístup k pracovným a obchodným
príležitostiam.

VÝSLEDKY

Keďže plný potenciál vnútorného trhu zostáva nevyužitý, Parlament, Rada a Komisia
sa snažia o jeho oživenie a o to, aby verejnosť, spotrebitelia a malé a stredné podniky
(MSP) boli centrom politiky jednotného trhu[5]. Hlavnú úlohu v tomto úsilí zohráva
digitálny jednotný trh.
Vo svojom oznámení nazvanom „Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020) Komisia
predložila sedem hlavných iniciatív – vrátane digitálnej agendy – určených na „premenu
Európy na inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré nám zabezpečí
vysokú mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti“.
Tieto oznámenia Komisie a uznesenie Parlamentu z 20. mája 2010 o zabezpečení
jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov pripravili pôdu pre oznámenie s názvom
Na ceste k Aktu o jednotnom trhu (COM(2010)0608), v ktorom Komisia predstavila
súbor opatrení zameraných na posilnenie hospodárstva EÚ a tvorbu pracovných
príležitostí. V októbri 2012 Komisia predložila druhý súbor návrhov – Akt o jednotnom
trhu II (COM(2012)0573) – zahŕňajúci 12 kľúčových opatrení zameraných na štyri
hlavné hnacie sily rastu, zamestnanosti a dôvery: integrované siete, cezhraničnú
mobilitu občanov a podnikov, digitálne hospodárstvo a opatrenia na posilnenie
súdržnosti a prínosov pre spotrebiteľa.
Dňa 6. mája 2015 Komisia prijala stratégiu pre digitálny jednotný trh pozostávajúcu
z troch pilierov: 1) lepší prístup pre spotrebiteľov a podniky k digitálnemu tovaru
a službám v celej EÚ, 2) vytvorenie správnych a rovnakých podmienok rozmachu
digitálnych sietí a inovatívnych služieb, 3) maximalizácia rastového potenciálu
digitálneho hospodárstva. Od zverejnenia stratégie predložila Komisia viacero
legislatívnych návrhov zameraných na dosiahnutie digitálneho jednotného trhu. Nové
legislatívne návrhy sa zameriavajú na riešenie otázok ako neodôvodnené geografické
blokovanie (COM(2016)0289), cezhraničné dodávanie balíkov (COM(2016)0285),
prenosnosť obsahu internetových služieb cez hranice (COM(2015)0627), revízia
nariadenia o spolupráci pri ochrane spotrebiteľa (COM(2016)0283), služby
audiovizuálnych médií (COM(2016)0287), zmluvy o internetovom a inom predaji
tovarov na diaľku (COM(2015)0635) a zmluvy o dodávke digitálneho obsahu

[4]Pozri Maciejewski, M. a kol., Streaming and Online Access to Content and Services, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2014.
[5]V minulosti bolo cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť ochranu spotrebiteľa, napríklad týmito opatreniami:
smernica o ochrane údajov (95/46/ES), smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES), telekomunikačný balík vrátane
smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), smernica o platobných službách (2007/64/ES), smernica
o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ) a nariadenieo roamingu (531/2012).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52010IP0186
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2015:0627:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:52016PC0283
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32007L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32012R0531
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(COM(2015)0634). Komisia tiež zverejnila oznámenia, v ktorých vysvetľuje budúci
politický prístup, a to napríklad k online platformám (COM(2016)0288).
V roku 2018 Komisia predstavila svoju stratégiu týkajúcu sa umelej inteligencie pre
Európu (COM(2018)0237) a s členskými štátmi sa dohodla na koordinovanom pláne[6].
V apríli 2019 predložila expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu svoje
etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu a vo februári 2020 Komisia
predložila bielu knihu o umelej inteligencii európsky prístup k excelentnosti a dôvere
(COM(2020)0065) a oznámenia nazvané Formovanie digitálnej budúcnosti Európy
(COM(2020)0067) a Európska stratégia pre údaje (COM(2020)0066).
Dňa 8. apríla 2020 vydala Komisia odporúčanie o spoločnom súbore nástrojov EÚ na
využívanie technológií a údajov na boj proti kríze spôsobenej ochorením COVID-19
a jej prekonanie.
V máji 2020 Komisia vo svojom oznámení s názvom Správny čas pre Európu:
náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456) uviedla,
že digitálny jednotný trh bude pilierom plánu obnovy EÚ po pandémii COVID-19.
Zameria sa na: 1) investície do lepšieho pripojenia, 2) silnejšiu priemyselnú
a technologickú prítomnosť v strategických častiach dodávateľského reťazca (napr.
umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, 5G, cloudová infraštruktúra), 3) skutočné
dátové hospodárstvo a európske dátové priestory a 4) spravodlivejšie a jednoduchšie
podnikateľské prostredie.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament má pri oživovaní vnútorného trhu poprednú úlohu, pričom intenzívne
propaguje digitálny jednotný trh a určuje agendu v tejto oblasti.
V uznesení z 20. apríla 2012 s názvom Konkurencieschopný jednotný digitálny trh
– elektronická verejná správa ako vedúca sila poukázal na potrebu jednoznačného
zosúladeného právneho rámca pre vzájomné uznávanie elektronickej autentifikácie,
identifikácie a podpisov, potrebného pre fungovanie cezhraničných administratívnych
služieb v celej EÚ. Parlament prijal 11. decembra 2012 dve nelegislatívne uznesenia
týkajúce sa vnútorného trhu – jedno o dokončení jednotného digitálneho trhu a druhé
o stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ. Okrem toho Parlament
prijal 4. júla 2013 uznesenie o dokončení digitálneho jednotného trhu, v ktorom
sa zameral na využívanie plného potenciálu digitálneho jednotného trhu, riešenie
kvalifikačných rozdielov, zvýšenie bezpečnosti, budovanie dôvery spotrebiteľov,
vytvorenie príťažlivého zákonného poskytovania digitálneho obsahu a budovanie
služieb mobility a medzinárodnej dimenzie.
V reakcii na stratégiu pre digitálny jednotný trh Parlament prijal 19. januára 2016
uznesenie s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu, v ktorom vyzval
Komisiu, aby skoncovala s praxou neodôvodneného geografického blokovania,
zlepšila prístup spotrebiteľov v EÚ k tovarom a službám a zabezpečila rovnocennú
ochranu spotrebiteľov umožňujúcu v budúcnosti reagovať na vývoj (bez ohľadu na to,
či nakupujú digitálny obsah online alebo offline). Požadoval tiež nájdenie inovatívnych

[6]Tlačová správa Európskej komisie zo 7. decembra 2018 s názvom Členské štáty a Komisia budú spolupracovať s cieľom
podporiť umelú inteligenciu „v európskom duchu“.
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riešení v oblasti cezhraničného doručovania zásielok v záujme zlepšovania služieb
a znižovania nákladov, odstránenie prekážok MSP, začínajúcich podnikov a rýchlo
sa rozvíjajúcich podnikov a využívanie príležitostí, ktoré prinášajú nové informačné
a komunikačné technológie ako veľké údaje (big data), cloud computing, internet vecí
a 3D tlač. Parlament tvrdil, že by sa mala zachovať politika otvorená voči inováciám
internetových platforiem (napríklad vyhľadávače a obchody s aplikáciami), ktorá bude
uľahčovať vstup na trh, a podporil myšlienku revízie smernice o ochrane súkromia
a elektronických komunikáciách, aby sa zabezpečil súlad jej ustanovení s novými
pravidlami EÚ o ochrane údajov.
Parlament buduje digitálny jednotný trh prostredníctvom intenzívnej legislatívnej
činnosti. Právne predpisy sa vzťahujú na: zavedenie záruk neutrality sietí, zrušenie
poplatkov za roaming z 15. júna 2017 (nariadenie (EÚ) 2015/2120), zákaz
praktík neodôvodneného geografického blokovania (nariadenie (EÚ) 2018/302),
zavedenie jednotnej digitálnej brány (nariadenie (EÚ) 2018/1724), prijatie smernice
o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických
komunikačných sietí (smernica 2014/61/EÚ), nariadenie o elektronickej identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie
(EÚ) č. 910/2014), smernicu o európskych pravidlách kybernetickej bezpečnosti
(smernica (EÚ) 2016/1148), smernicu o zmluvách o dodávaní digitálneho obsahu
a digitálnych služieb (smernica (EÚ) 2019/770) a smernicu o autorskom práve
a súvisiacich právach na digitálnom jednotnom trhu (smernica (EÚ) 2019/790).
Prípravné práce pracovnej skupiny pre digitálny jednotný trh položili základy
pre úspechy Parlamentu v digitálnej oblasti s podporou výskumu[7] a vedeckých
poznatkov. Výskum uskutočnený pre Parlament preukázal značný potenciál digitálneho
jednotného trhu[8], a to najmä pri znižovaní nákladov a prekážok[9] pre spotrebiteľov
a podniky v EÚ a zabezpečovaní ekologickejšieho [10] a sociálnejšieho hospodárstva[11]

EÚ. V EÚ možno značnú časť tohto potenciálu dosiahnuť rozvojom elektronickej
verejnej správy a súvisiacich služieb[12], ako je napríklad elektronické zdravotníctvo.
Čo sa týka balíka o ochrane údajov, nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica (EÚ)
2016/680 zaručujú jednoduchší prístup k vlastným údajom a informáciám o spôsobe
spracovania údajov, právo na prenosnosť údajov, vysvetlenie práva na zabudnutie
a práva byť informovaný o napadnutí osobných údajov hackermi. Nariadenie

[7]Migliaccio, A. a kol., Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,
tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2016.
[8]Maciejewski, M. a kol., Streaming and online access to content and services, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg,
2014.
[9]Godel, M. I. a kol., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2016.
[10]Keirsbilck, B. a kol., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation?, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2020.
[11]Liger, Q. a kol., Social Economy, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky
v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2016.
[12]van Veenstra, A. F. a kol., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2013.
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nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Členské štáty boli povinné transponovať smernicu
do svojho vnútroštátneho právneho poriadku do 6. mája 2018. Parlament a Rada prijali
20. júna 2019 nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti
pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb. Parlament prijal
18. decembra 2019 uznesenie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej
a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov
a budovaní zdravšej spoločnosti.
Výsledky legislatívnej práce Parlamentu v oblasti digitálneho jednotného trhu
každoročne prispievajú 177 miliardami EUR k hospodárskemu rastu EÚ. Podľa
štúdie[13] uverejnenej v roku 2019 sa najvýznamnejšie prínosy právnych predpisov
EÚ prejavujú v takých oblastiach ako elektronické komunikácie a služby EÚ
(86,1 miliardy EUR), toky údajov a umelá inteligencia (51,6 miliardy EUR),
jednotná digitálna brána (20 miliárd EUR), nariadenie o geografickom blokovaní
a ustanovenia o online platformách (14 miliárd EUR). Parlament vo svojom uznesení
zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej
dôsledkom uviedol, že ústredným bodom balíka opatrení na obnovu a rekonštrukciu
po pandémii COVID-19 bude digitálna transformácia, aby sa oživilo hospodárstvo.
Pred zverejnením návrhu Komisie o umelej inteligencii v apríli 2021 (COM(2021)0206)
Parlament zriadil Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku s cieľom
zanalyzovať vplyv umelej inteligencie na hospodárstvo EÚ. Dňa 20. októbra 2020 prijal
tri uznesenia, v ktorých sa uvádza, ako môže EÚ najlepšie regulovať umelú inteligenciu
pri súčasnom zachovaní duševného vlastníctva, etických noriem a občianskoprávnej
zodpovednosti. Činnosti Parlamentu v oblasti umelej inteligencie podporuje aj vedecký
výskum[14].
Parlamentný Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Výbor pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) usporiadali 21. apríla 2022
spoločné verejné vypočutie o návrhu aktu o umelej inteligencii s cieľom riešiť hlavné
otázky súvisiace s návrhom Komisie. Na tento účel už bol uverejnený návrh správy
a boli predložené pozmeňujúce návrhy: záverečné hlasovanie výborov IMCO a LIBE
sa očakáva v októbri 2022 a hlasovanie v pléne sa má uskutočniť na prvej novembrovej
schôdzi v Štrasburgu.
Prístup k informáciám o zákonoch a iných právnych predpisoch v členských štátoch má
zásadný význam pre hladké fungovanie jednotného digitálneho trhu. Tematická sekcia
pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života uverejnila v novembri 2020
na žiadosť výboru IMCO štúdiu[15] s názvom Legal obstacles in Member States to Single
Market rules (Právne prekážky pre pravidlá jednotného trhu v členských štátoch). Podľa
štúdie sa mnohé prekážky, ktoré bránia tomu, aby digitálny jednotný trh plne využil svoj
potenciál, netýkajú len digitálnych služieb. Desiatky legislatívnych opatrení prijatých

[13]Marcus, J. S. a kol., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
[14]Maciejewski, M. a kol., Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection,
publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy
a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[15]Dahlberg, E. a kol., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2020.
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v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh však boli zamerané na riešenie prekážok
cezhraničného online predaja. Problémom je aj nedostatok spoľahlivých informácií
o zákonoch a iných právnych predpisoch v členských štátoch, čo však pomôže vyriešiť
jednotná digitálna brána (nariadenie (EÚ) 2018/1724), keď bude do konca roku 2023
plne dostupná. Okrem toho sa v rámci štúdie[16] pre výbor IMCO, ktorá bola uverejnená
v októbri 2020, skúmali jednotné kontaktné miesta a iné informačné služby. Dospelo
sa k záveru, že treba zlepšiť monitorovanie a presadzovanie spolu s ustanoveniami
pripravovaného nariadenia o jednotnej digitálnej bráne.
S cieľom ešte viac urýchliť úspešné vytvorenie digitálneho jednotného trhu Parlament
20. októbra 2020 prijal iniciatívnu správu o akte o digitálnych službách, v ktorej
odporúča, aby navrhovaný balík posilnil vnútorný trh a zároveň zaručil ochranu
spotrebiteľa, zabezpečil rovnaké zaobchádzanie s offline a online činnosťami, zaistil
transparentnosť, rešpektoval základné práva a slobody a vzťahoval sa na činnosti
subjektov usadených v krajinách mimo EÚ, ak ich činnosti súvisia so spotrebiteľmi
v EÚ. Uznesenie vychádzalo z vedeckého výskumu predloženého na seminári[17] a zo
série štúdií, ktoré zadal výbor IMCO.
Komisia 15. decembra 2020 predložila v rámci spolurozhodovacieho postupu
Parlamentu a Rade navrhovaný balík aktu o digitálnych službách. Balík pozostáva
z dvoch legislatívnych iniciatív: aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch.
Jeho hlavnými cieľmi sú vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom budú chránené
základné práva používateľov digitálnych služieb, a zaviesť rovnaké podmienky na
podporu inovácií, rastu a konkurencieschopnosti na európskom jednotnom trhu a na
celom svete. Výbor IMCO hlasoval o akte o digitálnych trhoch 16. mája 2022 a prijal
predbežnú politickú dohodu. Dňa 16. júna 2022 túto predbežnú politickú dohodu
schválil. Záverečné hlasovanie v pléne o oboch aktoch sa uskutočnilo v júli 2022. Po
formálnom prijatí spoluzákonodarcami EÚ sa nariadenia uverejnia v Úradnom vestníku
EÚ a nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení, pričom pravidlá sa začnú uplatňovať
o 15 mesiacov neskôr.
Pre návrhy aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch bola relevantná
štúdia[18], ktorá osobitne skúmala účinky cielenej reklamy na spotrebiteľov a trh
s reklamou. Ďalšími akademickými a trhovými postrehmi prispel seminár[19], na ktorom
sa skúmali dôsledky a nedostatky návrhov v ich súčasnej podobe, ako aj vypočutie
s oznamovateľkou zo spoločnosti Facebook Frances Haugenovou, ktorá objasnila
niektoré nekalé praktiky veľkej technologickej spoločnosti. Skutočnosť, že návrhy aktu
o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch obsahujú veľkú časť textu iniciatívnej

[16]Salsas-Forn, P. a kol., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, publikácia
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života,
Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická
sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[18]Fourgberg, N. a kol., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva,
vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2021.
[19]Wiewiorra, L. a Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2021.
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správy výboru IMCO z októbra 2020, preukázala, že hoci Parlament nemá priame právo
iniciatívy, môže prispieť k stanoveniu legislatívneho programu.
Štúdia[20] o vplyve influencerov na reklamu a ochranu spotrebiteľa na jednotnom
trhu, ktorá bola uverejnená vo februári 2022, skúma, do akej miery sú influenceri
zodpovední za šírenie zavádzajúcich informácií a propagáciu nebezpečných výrobkov.
Poznatky z tejto štúdie pravdepodobne ovplyvnia budúce právne predpisy v tejto oblasti
v druhej polovici volebného obdobia. Influencer marketing, ktorý v posledných rokoch
výrazne vzrástol, často využíva zavádzajúce posolstvá na oslovenie zraniteľných
spotrebiteľov. Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch sa zamerajú na
zvýšenie transparentnosti a reguláciu online platforiem pôsobiacich ako strážcovia
prístupu – dve citlivé oblasti vo sfére činnosti influencerov.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[20]Michaelsen, F., Collini, L. a kol., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy
a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2022.
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