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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že řada otázek týkajících se občanského a obchodního práva 
a prosazování občanského a správního práva má rovněž zvláštní význam, pokud jde 
o čistě spotřebitelské vztahy;

1. zdůrazňuje, že kdykoli je to technicky možné a opodstatněné, měli by být 
zprostředkovatelé povinni umožnit anonymní využívání svých služeb a jejich úhradu, 
neboť anonymita účinně brání neoprávněnému zpřístupňování údajů a krádeži 
totožnosti; konstatuje, že v případech, kdy je ve směrnici o právech spotřebitelů 
vyžadováno, aby obchodníci sdělili svou totožnost, mohli by mít poskytovatelé 
významných tržišť povinnost ověřit jejich totožnost, zatímco v jiných případech by 
mělo být zachováno právo využívat digitální služby anonymně;

2. konstatuje, že vzhledem k tomu, že on-line činnosti jednotlivců umožňují důkladně 
poznat jejich osobnost a manipulovat s nimi, mělo by shromažďování a používání 
osobních údajů týkajících se využívání digitálních služeb podléhat zvláštnímu rámci pro 
ochranu soukromí a mělo by být omezeno na rozsah nezbytný pro poskytování 
a fakturaci využívání služby;

3. konstatuje, že automatizované nástroje nejsou schopny odlišit nezákonný obsah od 
obsahu, který je v daném kontextu zákonný; zdůrazňuje, že lidský přezkum 
automatizovaných zpráv poskytovateli služeb tento problém neřeší, neboť soukromí 
zaměstnanci postrádají nezávislost, kvalifikaci a odpovědnost veřejných orgánů; 
zdůrazňuje proto, že akt o digitálních službách by měl výslovně zakázat, aby 
poskytovatelé hostingových služeb nebo jiní techničtí zprostředkovatelé měli povinnost 
používat automatizované nástroje k moderování obsahu, a upustit od nařizování 
mechanismů oznamování a zamezení opětovného nahrání obsahu (notice-and-stay-
down); trvá na tom, že postupy moderování obsahu, které poskytovatelé používají, by 
neměly vést k žádným kontrolním opatřením ex ante založeným na automatizovaných 
nástrojích nebo na filtrování nahrávaného obsahu;

4. zdůrazňuje, že odpovědnost za prosazování práva, rozhodování o zákonnosti on-line 
činností a nařizování poskytovatelům hostingových služeb co nejrychleji odstranit 
nezákonný obsah nebo k němu znemožnit přístup, by měly mít nezávislé soudní orgány; 
domnívá se, že povinnost odstranit obsah by měl mít pouze poskytovatel hostingových 
služeb, který má skutečně vědomost o nezákonném obsahu a jeho nezákonné povaze;

5. zdůrazňuje, že šíření nepravdivých a rasistických informací na sociálních médiích by 
mělo být omezeno tím, že uživatelé budou mít nad nabízeným obsahem kontrolu; 
zdůrazňuje, že kurátorství obsahu na základě sledování chování uživatele by mělo 
vyžadovat souhlas dotčeného uživatele; navrhuje, aby uživatelé sociálních sítí měli 
právo vidět svou činnost v chronologickém pořadí; navrhuje, aby dominantní platformy 
poskytovaly uživatelům rozhraní pro programování aplikací, aby mohl být obsah 
regulován softwarem nebo službami dle jejich výběru;
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6. zdůrazňuje, že v zájmu překonání dopadu uzamčení centralizovaných sítí a zajištění 
hospodářské soutěže a možnosti výběru pro spotřebitele by měli mít uživatelé služeb 
dominantních sociálních medií a služeb pro zasílání zpráv právo na interakci mezi 
platformami prostřednictvím otevřených rozhraní (interkonektivita).


