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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, 
začlenil tyto návrhy:

1. vítá záměr Komise zavést harmonizovaný způsob, jak řešit povinnosti poskytovatelů 
digitálních služeb, včetně on-line zprostředkovatelů, aby se zamezilo roztříštěnosti 
vnitřního trhu a nekonzistentnímu prosazování předpisů; zdůrazňuje, že všechna nová 
opatření, která zavádí akt o digitálních službách, by měla zohledňovat možný dopad na 
fungování vnitřního trhu a současně by měla být zcela v souladu se základními právy 
a svobodami uživatelů v celé Unii; žádá Komisi, aby zabránila „vývozu“ vnitrostátních 
předpisů, a to tím, že navrhne co nejúčinnější řešení pro vnitřní trh jako celek, a aby se 
současně snažila nevytvářet další administrativní zátěž a zachovala jednotný digitální 
trh, který bude pro všechny účastníky otevřený, spravedlivý a konkurenční;

2. domnívá se, že akt o digitálních službách by měl respektovat obecný rámec základních 
práv uživatelů a spotřebitelů na vnitřním trhu, jako je ochrana soukromí, zákaz 
diskriminace a důstojnost, a že by především neměl omezit svobodu projevu; mimoto 
připomíná, že mechanismy odstraňování obsahu bez záruk řádného postupu jsou 
v rozporu s článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech; 

3. uznává, že je třeba modernizovat právní předpisy tam, kde je to nezbytné za účelem 
lepšího řešení náročných úkolů vyplývajících z vyvíjejících se technologií; prohlašuje 
nicméně, že ustanovení týkající se omezené odpovědnosti, jak je stanoví směrnice1 
o elektronickém obchodu, musí být v aktu o digitálních službách zachována, včetně již 
dlouho zavedené zásady zakazující obecné povinnosti v oblasti sledování, aby byla 
ochráněna základní práva, včetně svobody projevu, a byla zachována svoboda 
poskytování služeb; zdůrazňuje význam, který má ochrana těchto svobod pro další 
posílení a větší ochranu důvěry spotřebitelů on-line a pro podporu růstu evropských 
podniků a zejména MSP a mikropodniků;

4. uznává, že on-line zprostředkovatelé, včetně MSP, mikropodniků a velkých subjektů, 
mají rozdílné možnosti, pokud jde o regulaci obsahu; varuje před tím, že zatížení 
podniků neúměrnými novými povinnostmi by mohlo vést k dalšímu zpomalení růstu 
MSP a bránit jim ve vstupu na trh; vyzývá proto Komisi, aby zaručila otevřenost 
a konkurenci na jednotném digitálním trhu;

5. připomíná, že směrnice o elektronickém obchodu je právním rámcem pro on-line služby 
na vnitřním trhu, který upravuje správu obsahu; zdůrazňuje, že je třeba zabránit 
bezdůvodné roztříštěnosti tohoto rámce v důsledku revize směrnice o elektronickém 
obchodu balíčkem aktu o digitálních službách; konstatuje, že s cílem řešit selhání trhu 
a zneužívání, chránit základní práva spotřebitelů a posílit svobodu poskytování služeb, 
zejména u MSP, by měl balíček aktu o digitálních službách rovněž zahrnovat nástroj 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém 
obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
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ukládající ex ante povinnosti platformám, které znamenají nebezpečí pro rovné 
podmínky; 

6. všímá si velkých rozdílů mezi digitálními službami a proto požaduje, aby nebyl 
uplatňován jednotný přístup ke všem bez ohledu na velikost, a domnívá se, že Komise 
by měla mimo jiné na základě veřejných konzultací před předložením legislativního 
návrhu aktu o digitálních službách lépe prostudovat možnost, že by mohla být potřebná 
rozličná ustanovení, která by zohledňovala rozličné digitální služby, okolnosti a situace;

7. připomíná, že dezinformace a dezinformační nebo škodlivý obsah nejsou vždy 
nezákonné; připomíná, že druhy nezákonného obsahu se mohou mezi jednotlivými 
členskými státy lišit; žádá proto, aby byl v rámci stávajících zásad omezené 
odpovědnosti vytvořen dobře definovaný, harmonizovaný a transparentní proces pro 
oznamování a přijímání opatření, který by zohledňoval značné rozdíly mezi 
poskytovateli digitálních služeb, pokud jde o míru dosahu a provozní kapacity, a díky 
němuž by se zabránilo zbytečné regulační zátěži; podporuje intenzivnější dialog mezi 
členskými státy, příslušnými orgány a zúčastněnými stranami, jenž by usiloval o rozvoj, 
posouzení a zlepšení přístupů založených na „měkkém“ právu, jako je celounijní kodex 
zásad boje proti dezinformacím, s cílem dále bojovat proti dezinformacím a dalším 
kategoriím škodlivého obsahu;

8. poukazuje na šíření zavádějících informací a dezinformací s nepravdivým nebo 
zavádějícím obsahem a spotřebitelských podvodů, v nichž hrají roli nebezpečné nebo 
padělané výrobky; zdůrazňuje, že akt o digitálních službách by měl rozlišovat mezi 
„nezákonným“, „škodlivým“ a jiným obsahem; domnívá se, že škodlivý obsah by neměl 
být v aktu o digitálních službách regulován ani definován;

9. požaduje, aby byly zavedeny vhodné záruky, povinnosti týkající se řádného procesu 
a nástroje pro protioznámení, které by majitelům obsahu a subjektům nahrávajícím 
obsah umožnily odpovídajícím způsobem a včas bránit svá práva, a to i prostřednictvím 
lidského dozoru, pokud obdrží oznámení o odstranění obsahu; zdůrazňuje svůj názor, že 
přenesení odpovědnosti za stanovení hranic svobody projevu na soukromé společnosti 
je nepřijatelné a vytváří rizika pro jednotlivce i podniky; domnívá se, že po odstranění 
nezákonného obsahu by mělo následovat nezbytné prosazování práva nebo soudní 
dohled a že pokud by postup pro odškodnění nebo protioznámení stanovil, že dotčená 
činnost nebo informace nejsou nezákonné, měl by on-line zprostředkovatel obsah bez 
zbytečného odkladu obnovit; 

10. domnívá se, že zkušenosti z minulosti prokázaly efektivitu v případě, že se novému 
inovativnímu obchodnímu modelu umožní rozkvět a že se odstraněním překážek 
bránících volnému pohybu digitálních služeb a zabráněním novým, bezdůvodným 
vnitrostátním překážkám posílí jednotný digitální trh, a prokázaly, že pokračování 
v tomto trendu by snížilo roztříštěnost vnitřního trhu; navíc se domnívá, že akt 
o digitálních službách může být příležitostí k rozvoji znalostí a dovedností občanů 
v oblasti digitalizace a současně může zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, a to 
i zajištěním bezpečnosti na internetu;

11. vybízí Komisi, aby na základě stávajících právních předpisů a nových podpůrných 
údajů, mimo jiné z veřejných konzultací, posoudila, do jaké míry by akt o digitálních 
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službách měl řešit problémy spojené s algoritmy a jinými automatizovanými nástroji, 
zejména pokud jde o transparentnost takových systémů, nebo aby uvedla, které právní 
předpisy by se měly těmito otázkami zabývat; zdůrazňuje význam ničím 
neomezovaného přístupu k obsahu a názorům rozmanitého druhu i význam skutečnosti, 
že sítě ani přístup k sítím by neměly být omezovány bez pádných právních důvodů.
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